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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Intellectual Developmental Disorder  

1. Pengertian Intellectual Developmental Disorder 

Berdasarkan Diagnostic and Satistical of Mental Disorder Fifth 

Edition (2013), gangguan perkembangan intelektual (Intellectual 

Developmental Disorder) adalah gangguan dengan onset selama 

periode perkembangan yang meliputi gangguan fungsi intelektual dan 

adaptif di konseptual, sosial, dan ranah yang praktis. Gangguan 

perkembangan intelektual dapat didiagnosis melalui penggunaan tes 

kecerdasan dan standar perilaku (dan tidak dapat ditentukan oleh IQ 

saja).  

Menurut Kaplan (2010), retardasi mental adalah individu yang 

mempunyai keterbatasan, kepribadian, sehingga mengakibatkan 

kegagalan intelektualnya yang diperlukan untuk mengembangkan 

kapasitas intelektualnya yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan 

lingkungannya, menjadi seseorang yang mandiri. Keterbatasan 

kemampuan intelektual ini dapat terjadi oleh karena gangguan 

perkembangan otak akibat pengaruh genetika, malnutrisi, penyakit – 

penyakit tertentu, trauma pada otak saat sebelum lahir, pada waktu 

proses kelahiran, atau setelah kelahiran. Keterbatasan intelektual dapat 

juga terjadi oleh karena konsekuensi dari gangguan perkembangan 
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akibat kurangnya stimulasi lingkungan, baik yang berasal dari 

lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Retardasi mental 

adalah keadaan dengan inteligensi yang kurang sejak masa 

perkembangan. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang 

secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah inteligensi yang 

terbelakang. 

Menurut Van Karnebeek, etc (2014) gangguan perkembangan 

intelektual (Intellectual Developmental Disorder) merupakan 

sekelompok kondisi perkembangan yang ditandai dengan penurunan 

fungsi kognitif yang signifikan yang terkait dengan keterbatasan dalam 

pembelajaran, perilaku yang adaptif, dan kemampuan bina diri. 

Gangguan perkembangan intelektual (Intellectual Developmental 

Disorder) terdiri dari gangguan intelektual (didefinisikan sebagai IQ 

dibawah 70, pada usia 5 tahun atau lebih) dan „global developmental 

delay’ (istilah yang digunakan pada usia kurang dari 5 tahun, dan 

didefinisikan sebagai gangguan dalam dua atau lebih banyak domain 

perkembangan, misalnya keterampilan motorik halus dan interaksi).  

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Intellectual 

Developmental Disorder diatas dapat disimpulkan bahwa gangguan 

tersebut merupakan gangguan selama periode masa perkembangan 

yang meliputi keterbatasan dalam fungsi intelektual (dicirikan dengan 

IQ berada dibawah 70), perilaku yang adaptif, dan keterbatasan dalam 

kemampuan bina diri. 
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2. Prevalensi 

Menurut Kaplan (2010), pravelensi retardasi mental pada suatu 

waktu diperkirakan adalah kira – kira 1 persen dari populasi. Insidensi 

retardasi mental sulit untuk dihitung karena kesulitan mengenalin 

onsetnya. Pada banyak kasus, retardasi mental mungkin laten selama 

waktu yang panjang sebelum keterbatasan seseorang diketahui, atau, 

karena adaptasi yang baik, diagnosis resmi tidak dapat dibuat pada 

saat tertentu dalam kehidupan seseorang, insidensi tertinggi adalah 

anak usia sekolah, dengan puncak usia 10 sampai 14 tahun. 

Intellectual Developmental Disorder kira – kira 1,5 kali lebih sering pada 

laki – laki dibandingkan wanita. Pada lanjut usia, pravelensi lebih 

sedikit, karena mereka dengan Intellectual Developmental Disorder  

yang berat atau sangat berat memiliki angka moralitas yang tinggi yang 

disebabkan dari penyulit gangguan fisik yang menyertai. 

 

3. Kriteria Diagnostik Intellectual Developmental Disorder 

Berdasarkan Diagnostic and Satistical of Mental Disorder Fifth 

Edition (2013), gangguan perkembangan intelektual (Intellectual 

Developmental Disorder) adalah gangguan dengan onset selama 

periode perkembangan yang meliputi gangguan fungsi intelektual dan 

adaptif di konseptual, sosial, dan ranah yang praktis. Tiga kriteria 

berikut harus dipenuhi: 
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a. Keterbatasan dalam fungsi intelektual, seperti penalaran, 

pemecahan masalah, perencanaan, berpikir abstrak, penilaian, 

pembelajaran akademis, dan belajar dari pengalaman, yang 

dikonfirmasi melalui penilaian klinis secara individual serta  pengujian 

kecerdasan melalui tes terstandar. 

b. Keterbatasan dalam fungsi adaptif yang mengakibatkan kegagalan 

memenuhi tugas perkembangan dan sosial budaya standar dalam 

mencapai kemandirian  pribadi dan tanggung jawab sosial. Tanpa 

dukungan yang berkelanjutan, keterbatasan fungsi tersebut dapat 

mengganggu kegiatan kehidupan sehari-hari,  

seperti komunikasi, partisipasi sosial, dan hidup mandiri, di beberapa  

lingkungan, seperti rumah, sekolah, kerja, dan masyarakat. 

c. Onset gangguan intelektual dan fungsi adaptif selama periode 

perkembangan. 

Berdasarkan ketiga kriteria diagnostik Intellectual Developmental 

Disorder diatas dapat disimpulkan bahwa individu dengan Intellectual 

Developmental Disorder adalah individu yang memiliki kriteria, antara 

lain mempunyai keterbatasan dalam fungsi intelektual dan fungsi 

adaptif yang terjadi selama periode perkembangan. 

 

4. Kategori Tingkat Keparahan Intellectual Developmental Disorder 

Berdasarkan DSM–V, tingkat keparahan Intellectual Developmental 

Disorder ada empat macam kategori, antara lain : 
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a. Ringan atau Mild 

1) Domain Konseptual 

Untuk anak – anak pra-sekolah mungkin tidak terlihat adanya 

perbedaan konsep yang nyata. Untuk anak usia sekolah dan 

orang dewasa, mereka akan mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran akademik seperti membaca, menulis, 

matematika, waktu, uang dimana mereka memerlukan 

dukungan pada satu atau lebih area sehingga dapat 

berkembang dengan usianya. Pada orang dewasa, mereka 

mengalami kegagalan dalam berpikir abstrak, fungsi eksekutif 

seperti (merencanakan, menyusun strategi, prioritas dan 

fleksibilitas kognitif) dan ingatan jangka pendek, serta 

penggunaan fungsional dari kemampuan – kemampuan 

akademik (seperti membaca dan pengaturan uang). Dimana 

pendekatan dan pemecahan masalah yang dilakukan harus 

konkrit. 

2) Domain Sosial 

Dibandingkan dengan teman seusianya, individu tersebut 

tidak matang dalam interaksi sosial. Contohnya, terdapat 

kesulitan dalam mempersepsi dan melihat teman sosialnya. 

Komunikasi, percakapan dan bahasa yang digunakan lebih 

konkrit atau tidak matang dibandingkan dengan usianya. 

Kemungkinan juga ada kesulitan dalam pengaturan emosi dan 
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perilaku yang sesuai. Kesulitan tersebut terlihat dari interaksi 

dengan teman seusianya pada situasi sosial. Terdapat 

pemahaman yang terbatas pada resiko dalam situasi sosial, 

penilaian sosial yang tidak dewasa dan orang tersebut beresiko 

dimanipulasi oleh orang lain. 

3) Domain Praktis 

Individu yang berkembang sesuai dengan usianya, mungkin 

memiliki kepedulian dalam hal merawat diri. Untuk individu 

yang mengalami Intellectual Developmental Disorder,mereka 

memerlukan beberapa bantuan untuk melaksanakan tugas 

sehari – hari yang rumit jika dibandingkan dengan anak 

seusianya. Pada orang dewasa, dukungan biasanya melibatkan 

proses belanja, transportasi, pengaturan rumah dan perawatan 

anak, penyiapan makanan bergizi, proses transaksi di bank dan 

pengaturan uang. 

Kemampuan rekreasi hampir mirip dengan teman seusianya, 

walaupun proses penilaian berhubungan dengan kesehatan 

mental dan fisik sesudah pengaturan rekreasi memerlukan 

bantuan. Pada orang dewasa, persaingan dalam pekerjaan 

sering terlihat pada tugas – tugas yang tidak menekankan pada 

kemampuan konseptual. Secara umum mereka memerlukan 

bantuan untuk membuat keputusan berkaitan dengan 

kesehatan dan masalah hukum dan juga belajar keterampilan 
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bekerja. Bantuan juga diperlukan oleh mereka untuk 

membentuk keluarga. 

b. Sedang atau Moderate 

1) Domain Konseptual 

Semua melalui pengembangan, keterampilan konseptual 

individu ketinggalan secara nyata. Untuk anak – anak 

prasekolah, bahasa dan keterampilan pra-akademik 

berkembang dengan lambat. Untuk anak usia sekolah, 

kemajuan dalam membaca, menulis, matematika dan 

pemahaman tentang waktu dan uang secara lambat di tahun – 

tahun sekolah dan secara nyata terbatas dibandingkan dengan 

anak normal lain seusianya. Untuk orang dewasa, 

pengembangan keterampilan akademik biasanya pada tingkat 

dasar dan memerlukan bantuan untuk penggunaan semua 

keterampilan akademik dalam pekerjaan dan kehidupan 

pribadi. Bantuan yang berlangsung secara terus menerus 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas – tugas konseptual 

kehidupan sehari – hari. Dan memungkinkan dalam hal lain 

seseorang dapat mengambil ahli tanggung jawab ini 

sepenuhnya. 

2) Domain Sosial 

Individu menunjukkan perbedaan yang nyata dari teman – 

temannya dalam perilaku sosial dan perilaku komunikasi di 



17 

 

seluruh perkembangan. Bahasa lisan biasanya digunakan 

sebagai alat utama untuk komunikasi sosial, tetapi jauh lebih 

kurang kompleks dibandingkan dengan teman – temannya. 

Kapasitas dalam hubungan yang jelas terjadi dengan keluarga 

dan teman – teman, dan individu mungkin memiliki 

persahabatan yang baik dalam kehidupan serta kadang – 

kadang hubungan yang romantis di masa dewasa. Mungkin 

mereka tidak melihat atau menafsirkan isyarat sosial secara 

akurat. 

Penilaian sosial dan kemampuan pengambilan keputusan 

terbatas, dan pengasuh harus membanti individu untuk 

mengambil keputusan hidup. Persahabatan dengan rekan – 

rekan yang berkembang biasanya sering dipengaruhi oleh 

komunikasi atau keterbatasan sosial. Dukungan sosial dan 

komunikatif yang signifikan diperlukan dalam pengaturan kerja 

untuk sukses. 

3) Domain Praktis 

Individu dapat merawat kebutuhan pribadi yang melibatkan 

makan, berpakaian, eliminasi dan kebersihan sebagai orang 

dewasa, meskipun jangka pengajaran dan waktu yang 

diperlukan bagi individu untuk mejadi mandiri di wilayah ini, dan 

pengingat mungkin diperlukan. Demikian pula, partisipasi dalam 

semua tugas rumah tangga dapat dicapai dengan dewasa, 
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meskipun periode pembelajaran yang panjang diperlukan dan 

dukungan yang berkelanjutan biasanya akan terjadi untuk 

kinerja tingkat dewasa. 

Bekerja sendiri dalam pekerjaan yang membutuhkan 

keterampilan konseptual dan komunikasi yang terbatas dapat 

dicapai, tetapi dukungan dari rekan kerja, supervisor, dan lain – 

lain yang dibutuhkan untuk mengelola harapan sosial,, 

komplesitas pekerjaan, dan tanggung jawab tambahan seperti 

penjadwalan, transportasi, tunjangan kesehatan dan 

pengelolaan uang. Berbagai keterampilan rekreasi dapat 

dikembangkan. Ini biasanya memerlukan dukungan tambahan 

dan kesempatan belajar selama jangka waktu tertentu. Perilaku 

maladaptif hadir dalam minoritas yang signifikan dan 

menyebabkan masalah – masalah sosial.  

c. Parah atau Severe 

1) Domain Konseptual 

Pencapaian keterampilan konseptual terbatas. Individu 

umumnya memiliki sedikit pemahaman bahasa tertulis atau 

konsep yang melibatkan angka, jumlah, waktu, dan uang. 

Pengasuh memberikan dukungan yang luas untuk 

memecahkan masalah sepanjang hidup. 

 

 



19 

 

2) Domain Sosial 

Bahasa lisan sangat terbatas dalam hal kosakata dan tata 

bahasa. Ucapan dan komunikasi yang difokuskan disini dan 

sekarang dalam peristiwa sehari – hari. Bahasa lebih digunaan 

untuk komunikasi sosial daripada penjelasan. Individu 

memahami ucapan sederhana dan komunikasi nonverbal atau 

sikap tubuh. Hubungan dengan anggota keluarga dan orang 

lain yang sudah akrab adalah sumber kesenangan dan 

pertolongan bagi mereka. 

3) Domain Praktis 

Individu membutuhkan dukungan untuk semua aktivitas 

hidup sehari – hari, termasuk makan, berpakaian, mandi dan 

eliminasi. Individu membutuhkan pengawasan setiap saat. 

Individu tidak dapat membuat keputusan yang bertanggung 

jawab tentang kesejahteraan diri sendiri atau orang lain. Pada 

usia dewasa, partisipasi dalam tugas – tugas di rumah, 

rekreasi, dan bekerja membutuhkan dukungan yang 

berkelanjutan dan bantuan. Akuisisi ketrampilandi semua 

domain melibatkan pengajaran jangka panjang dan dukungan 

yang berkelanjutan. Perilaku maladaptif termasuk self-injury, 

hadir dalam minoritas yang signifikan. 
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d. Sangat Parah atau Profound 

1) Domain Konseptual 

Ketrampilan konseptual umumnya melibatkan dunia fisik 

daripada proses simbolis. Individu dapat menggunakan benda 

– benda dengan gaya yang diarahkan pada tujuan untuk 

perawatan diri, bekerja, dan rekreasi. Ketrampilan visuospatial 

tertentu, seperti pencocokan dan menyoritr berdasarkan 

karakteristik fisik, dapat diperoleh. Namun, gangguan motorik 

dan sensorik yang terjadi dapat menghambat penggunaan 

fungsional objek. 

2) Domain Sosial 

Individu memiliki pemahaman yang sangat terbatas pada 

komunikasi simbolik dalam berbicara atau gerakan. Individu 

mengekspresikan keinginan dan emosi sendiri terutama melalui 

nonverbal, komunikasi non simbolik. Individu menikmati 

hubungan dengan anggota keluarga yang dikenal, pengasuh, 

dan orang lain yang akrab, calon anggota dan merespon 

interaksi sosial melalui isyarata sikap tubuh dan emosional. 

Gangguan sensorik dan fisik yang mengikuti dapat mencegah 

berbagai kegiatan sosial.  

3) Domain Praktis 

Individu tergantung pada orang lain untuk semua aspek 

perawatan harian fisik, kesehatan dan keselamatan, meskipun 
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ia mungkin dapat berpartisipasi dalam beberapa kegiatan ini 

juga. Individu tanpa gangguan fisik yang berat dapat membantu 

dengan beberapa tugas pekerjaan sehari – hari di rumah, 

seperti membawa piring ke meja. Tindakan sederhana dengan 

benda – benda dapat menjadi dasar dari partisipasi dalam 

beberapa kegiatan kejuruan dengan tingkat tinggi dukungan 

yang berkelanjutan. Kegiatan rekreasi mungkin ikut terlibat, 

misalnya, kenikmatan dalam mendengarkan musik, menonton 

film, pergi keluar untuk jalan – jalan, atau berpartisipasi dalam 

kegiatan air, semua dengan dukungan dari orang lain. 

Gangguan fisik dan sensorik yang mengikuti sering menjadi 

penghalang bagi partisipasi (diluar menonton) di rumah, 

rekreasi, dan kegiatan kejuruan yang lain. Perilaku maladaptif 

hadir dalam minoritas yang signifikan. 

Berdasarkan keempat macam tingkat keparahan Intellectual 

Developmental Disorder diatas (ringan, sedang, parah, sangat parah) 

dapat disimpulkan bahwa individu dengan Intellectual Developmental 

Disorder merupakan individu yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran akademik dan berpikir secara abstrak, memiliki 

perbedaan yang nyata dalam interaksi sosial dan komunikasi, dan 

memerlukan bantuan dalam melaksanakan tugas sehari – hari jika 

dibandingkan dengan anak seusianya. 
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5. Faktor Penyebab Intellectual Developmental Disorder 

Menurut Halgin & Whitbourne (2010), Intellectual Developmental 

Disorder dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain : 

a. Penyebab yang diwariskan 

Kadang-kadang cacat disebabkan oleh gen yang abnormal yang 

diwariskan dari orangtua, kesalahan ketika gen menggabungkan, 

atau alasan lain. Kondisi genetik yang paling umum termasuk Down 

Syndrome, sindrom Klinefelter, sindrom Fragile X (umum di antara 

anak laki-laki), Neurofibromatosis, hipotiroidisme kongenital, sindrom 

Williams, Fenilketonuria (PKU), dan sindrom Prader-Willi. Kondisi 

genetik lainnya termasuk sindrom Phelan-McDermid, sindrom 

Mowat-Wilson, ciliopathy genetik, dan jenis Siderius terkait-X cacat 

intelektual seperti yang disebabkan oleh mutasi pada gen PHF8. 

Dalam kasus paling langka, kelainan dengan X atau kromosom Y 

juga menyebabkan kecacatan. 48, XXXX dan 49, sindrom XXXXX 

mempengaruhi sejumlah kecil perempuan di seluruh dunia, 

sementara anak laki-laki mungkin akan terpengaruh oleh 47, XYY, 

49, XXXXY, atau 49, XYYYY. 

b. Penyebab Lingkungan 

Bahaya lingkungan adalah penyebab lain Intellectual 

Developmental Disorder. Penyebab – penyebab tersebut meliputi 

paparan obat – obatan atau bahan kimia beracun tertentu, malnutrisi 

ibu, dan infeksi selama frase kritis perkembangan janin. Misalnya, 
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para peneliti telah menyimpulkan bahwa ibu – ibu yang mengidap 

rubela (“campak Jerman”) selama tiga bulan awal kehamilan 

kemungkinan akan memiliki anak dengan Intellectual Developmental 

Disorder. Masalah selama kelahiran bayi yang dapat menyebabkan 

Intellectual Developmental Disorder meliputi infeksi, anoksia 

(kehilangan oksigen, menyebabkan kerusakan otak), dan cedera 

otak. Kelahiran prematur juga dapat dihubungkan dengan Intellectual 

Developmental Disorder. Setelah kelahiran dan selama masa kanak 

– kanak, Intellectual Developmental Disorder dapat diakibatkan oleh 

penyakit, cedera kepala yang disebabkan karena kecelakaan atau 

kekerasan pada anak, serta paparan zat – zat beracun, seperti timah 

atau karbon monoksida. 

c. Sindrom Alkohol pada Janin 

Sindrom alkohol pada janin (fetal alcohol syndrome - FAS) adalah 

seperangkat cacat kelahiran fisik dan mental yang diakibatkan oleh 

konsumsi alkohol selama kehamilan. Sindrom FAS dianggap sebagai 

salah satu penyebab utama Intellectual Developmental Disorder, 

mempengaruhi sekitar 1 dari setiap 1.000 kelahiran yang hidup. 

Saat lahir, bayi dengan FAS lebih kecil ukuran dan berat 

badannya, dan kekurangan tersebut bertahan hingga masa kanak – 

kanak. Biasanya IQ mereka berada pada rentang retardasi ringan 

meskipun ada beberapa yang masuk pada retardasi berat. Banyak 

yang memiliki ciri abnormalitas wajah, seperti pada mata, hidung, 
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dagu, dan daerah tengah wajah. Gangguan motorik dan kognitif juga 

dihubungkan dengan sindrom tersebut, termasuk kurangnya 

koordinasi, ketidakmampuan berkonsentrasi, serta mempunyai 

kelemahan dalam hal bicara dan pendengaran.  

Nampaknya ada hubungan langsung antara jumlah alkohol yang 

dikonsumsi antara jumlah alkohol yang dikonsumsi ibu dan tingkat 

masalah fisik serta perilaku pada anak. Meminum alkohol dalam 

jumlah banyak selama kehamilan juga dapat menyebabkan banyak 

gangguan neuropsikologis yang meliputi disfungsi dalam proses 

visual – spasial, pembelajaran verbal dan nonverbal, perhatian, serta 

proses kontrol ekskutif. 

Berdasarkan faktor penyebab Intellectual Developmental Disorder 

diatas dapat disimpulkan bahwa Intellectual Developmental Disorder 

dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain gen abnormal yang 

diwariskan oleh orangtua, paparan obat – obatan atau bahan kimia 

beracun tertentu, malnutrisi ibu, infeksi selama masa perkembangan 

janin, konsumsi alkohol selama masa kehamilan. 

 

B. Kemampuan Bina Diri 

1. Pengertian Kemampuan Bina Diri 

 Menurut Astati (dalam Singgih, 2014), kemampuan bina diri 

merupakan suatu usaha dalam membangun diri individu baik 

sebagai individu maupun makhluk sosial melalui pendidikan 
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keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sehingga terwujud 

kemandirian, dan keterlibatannya dalam kehidupan sehari – hari 

memadai. 

Menurut Hadi (dalam Handayani, 2009), kemampuan bina diri 

adalah sebagai usaha bantuan yang diberikan kepada seseorang 

agar mampu melaksanakan kegiatan sehari – hari dan mengurus 

dirinya sendiri tanpa bantuan atau ketergantungan pada orang lain 

dengan mengoptimalkan kemampuannya. 

Menurut Flynn & Healy (2011), kemampuan bina diri merupakan 

kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari – hari secara 

mandiri. Tingkat kemandirian atau tingkat bantuan yang dibutuhkan 

dalam menyelesaikan bina diri sehari – hari pada anak dapat 

menentukan kesiapan anak untuk ke jenjang sekolah atau ke tempat 

penitipan anak. Individu yang memiliki kemampuan bina diri akan 

mampu menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan masyarakat. 

Menurut Shenai (2014), kemampuan bina diri merupakan 

komponen dari aktivitas kehidupan sehari – hari. Kemampuan dasar 

seperti berpakaian, minum, mandi, merawat diri sendiri, buang air 

kecil dan buang air besar termasuk dalam kemampuan bina diri yang 

dimiliki oleh seseorang. 

Menurut Mlinac & Feng (2016), kemampuan bina diri merupakan 

kemampuan dasar yang biasanya diperlukan untuk mengelola 

kebutuhan fisik dasar, terdiri dari kebersihan atau merawat diri 
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sendiri, merias, buang air kecil atau buang air besar, dan makan. 

Kemampuan ini harus dikuasai saat masa anak – anak. 

Menurut Wheeler (2007), kemampuan bina diri merupakan suatu 

tugas sehari – hari yang dilakukan anak agar anak siap berpartisipasi 

dalam kegiatan kehidupan sehari – hari. Kemampuan bina diri 

termasuk makan secara mandiri, menggunakan toilet dengan 

mandiri, berpakaian, mencuci (termasuk mencuci tangan), merawat 

diri sendiri (termasuk menyikat gigi dan merawat rambut), dan 

mengurus barang – barang.  

Berdasarkan beberapa pengertian dari kemampuan bina diri, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan bina diri merupakan suatu 

usaha dalam membangun diri seseorang agar mampu 

melaksanakan kegiatan sehari – hari dan mengurus dirinya sendiri 

tanpa bantuan atau ketergantungan pada orang lain.  

 

2. Aspek – Aspek Kemampuan Bina Diri 

Individu yang memiliki kemampuan bina diri adalah invidu yang 

memiliki kemandirian. Menurut Steinberg (1999), individu yang 

memiliki kemandirian adalah individu yang mempunyai tiga aspek 

kemandirian, antara lain  : 

a. Kemandirian emosional 

Kemandirian emosional adalah kemampuan individu untuk 

tidak tergantung pada dukungan emosional orang lain, terutama 
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orangtua. Hubungan emosional anak dengan orangtua akan terjadi 

begitu cepat seiring dengan semakin mandirinya individu dalam 

mengurus diri sendiri. Proses ini secara tidak langsung memberikan 

peluang bagi individu untuk mengembangkan kemandirian 

emosional.  

Proses psikososial lainnya yang menuntut individu 

mengembangkan kemandirian emosional adalah perubahan untuk 

mengungkapkan kasih sayang, rasa memiliki tanggung jawab, 

menurunnya komunikasi secara verbal dan kesempatan bertemu 

dengan orangtua, serta semakin seringnya individu berinteraksi 

dengan teman – teman sebaya untuk mengetahui kehidupan yang 

baru di luar keluarga 

Individu yang memiliki kemandirian emosional adalah 

individu yang memandang orangtuanya tidak selamanya tahu dan 

benar, dan memiliki kekuasaan, sehingga pada saat menentukan 

sesuatu, maka individu tersebut tidak lagi bergantung kepada 

dukungan emosional orangtuanya (de-idealized), mampu 

memandang orangtua sebagaimana orang lain pada umumnya, 

memiliki sikap yang tidak bergantung pada orang lain serta dapat 

menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung jawab pada 

orangtua. 
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b. Kemandirian tingkah laku 

Kemandirian tingkah laku merupakan suatu kemampuan 

individu untuk menentukan suatu pilihan tanpa tergantung pada 

orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. 

Kemandirian individu berdasarkan tingkah laku memiliki tiga aspek, 

antara lain  : 

1) memliki kemampuan untuk mengambil suatu keputusan 

yang ditandai dengan menyadari adanya resiko dari tingkah 

lakunya, memecahkan suatu masalah yang didasarkan atas 

pertimbangan sendiri dan orang lain, dan bertanggung jawab 

atas konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. 

2) memiliki perubahan dalam penerimaan pengaruh orang lain 

yang ditandai dengan tidak mudah terpengaruh dengan 

situasi yang ada, tekanan teman, dan orangtua dalam 

mengambil suatu keputusan, dan dapat berinteraksi dengan 

orang lain. 

3) memiliki rasa percaya diri yang ditandai dengan merasa 

dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari, dapat memenuhi 

tanggung jawab, merasa dapat memecahkan masalah 

secara mandiri, dapat mengungkapkan ide atau gagasan. 

c. Kemandirian nilai 

Kemandirian nilai adalah kemampuan individu untuk 

menolak tekanan atau tuntutan orang lain yang berkaitan dengan 
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keyakinan dalam bidang nilai. Hal ini menunjukkan bahwa individu 

memiliki suatu prinsip tentang benar dan salah serta penting dan 

tidak penting dalam memandang sesuatu dilihat dari sisi nilai.  

Perilaku yang dapat terlihat pada keseharian individu seperti 

berpikir sesuai dengan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan 

dalam bidang nilai, bertindak sesuai dengan prinsip yang dapat 

dipertanggung jawabkan dalam bidang nilai.  

Contoh dari perilaku yang berkaitan dengan kemandirian 

nilai antara lain : individu mempertimbangkan kembali keyakinan 

dan nilai – nilai yang diterima dari orang lain, berpikir dan 

bertingkah laku sesuai dengan keyakinan dan nilainya sendiri.  

Menurut Havighurst (1972), ada empat aspek dimana 

seseorang dapat melakukan kemampuan bina dirinya secara 

mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, aspek tersebut 

antara lain : 

1) Aspek intelektual 

Aspek intelektual merupakan aspek dimana 

seseorang mempunyai keinginan untuk berpikir dan 

menyelesaikan masalahnya secara sendiri. 

2) Aspek sosial 

Aspek sosial merupakan aspek dimana seseorang 

mempunyai keinginan untuk membina suatu relasi secara 

aktif. 
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3) Aspek emosi 

Aspek emosi merupakan aspek dimana seseorang 

mempunyai keinginan untuk mengelola emosinya sendiri. 

4) Aspek ekonomi 

Aspek ekonomi merupakan aspek dimana seseorang 

mempunyai keinginan untuk mengatur ekonominya secara 

mandiri. 

Berdasarkan aspek mengenai individu yang memiliki 

kemampuan bina diri adalah individu yang memiliki kemandirian 

dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek yang 

terdapat dalam kemandirian adalah kemandirian emosional, 

kemandirian tingkah laku, kemandirian nilai, aspek intelektual, 

aspek sosial, aspek emosi, aspek ekonomi.  

 

3.  Ciri Anak yang Memiliki Kemampuan Bina Diri 

 Kemampuan bina diri merupakan kemampuan untuk 

melakukan kegiatan sehari – hari secara mandiri. Individu yang 

mempunyai kemampuan bina diri yang baik, biasanya juga 

mempunyai tingkat kemandirian yang baik. Menurut Frank, Avery, & 

Laman (1988), ada beberapa ciri – ciri individu yang mempunyai 

kemandirian, antara lain : 

a. Individu tersebut mempunyai kemampuan untuk mengambil 

keputusan tanpa terpengaruh orang lain. 
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b. Individu tersebut mempunyai hubungan yang baik dengan orang 

lain. 

c. Individu tersebut mempunyai kemampuan untuk bertindak sesuai 

dengan apa yang diyakini. 

d. Individu tersebut mempunyai kemampuan untuk mencari dan 

mendapatkan kebutuhan tanpa bantuan orang lain. 

e. Individu tersebut dapat memilih apa yang seharusnya dilakukan 

dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. 

f. Individu tersebut mempunyai kreatifitas dan berani dalam 

menyampaikan idenya. 

g. Individu tersebut mempunyai kebebasan untuk mencapai tujuan 

hidupnya. 

h. Individu tersebut mempunyai usaha untuk dapat mengembangkan 

diri. 

i. Individu tersebut dapat menerima kritikan yang berguna untuk 

kemajuan dirinya. 

Menurut Utomo (2007), ada beberapa cakupan dari ciri - ciri 

individu yang memiliki kemampuan bina diri, diantaranya adalah : 

a. Individu tersebut memiliki kebersihan badan. Individu tersebut 

dapat mandi dan dapat menggosok gigi secara benar. 

b. Individu tersebut mampu merias dirinya sendiri. Contohnya : 

individu tersebut dapat menyisir rambutnya dengan benar, dapat 

mencuci rambut dengan tahapan yang benar. 
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c. Individu tersebut dapat menggunakan pakaiannya secara benar, 

misalnya : cara membuka dan memasang kancing baju dengan 

benar, cara membuka dan memasang tali sepatu yang benar, cara 

memakai baju dengan benar. 

d. Individu tersebut dapat menggunakan dan merawat alat bantu yang 

ada. 

e. Individu tersebut dapat membersihkan suatu ruangan sampai 

bersih, dapat menyapu dan mengepel lantai, dan membuang 

sampah pada tempatnya. 

f. Individu tersebut dapat melaksanakan tahapan makan dan minum 

dengan baik dan benar. 

g. Individu tersebut dapat mengucapkan terima kasih, mengucapkan 

salam, dan dapat menerima suatu barang dengan betul.  

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa ciri – ciri individu yang mempunyai kemampuan 

bina diri adalah individu yang mempunyai kemampuan untuk 

mengambil keputusan tanpa terpengaruh orang lain, mampu 

mengatur kehidupan diri sendiri, memiliki kebersihan badan. 

 

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Bina Diri Anak 

Kemampuan bina diri anak tidak begitu saja terbentuk tetapi 

karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh. Menurut Hurlock 
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(1990) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bina 

diri anak, antara lain : 

a. Pola asuh orangtua 

Orangtua sangat merangsang kemampuan bina diri anak, dimana 

orangtua mempunyai peran sebagai pembimbing yang 

memperhatikan terhadap setiap aktivitas dan kebutuhan anak, 

terutama yang berhubungan dengan studi pergaulannya baik 

dilingkungan keluarga maupun sekolah. 

b. Jenis kelamin 

Anak yang berkembang dengan tingkah laku maskulin lebih 

mempunyai kemampuan bina diri yang baik dibandingkan dengan 

anak yang mengembangkan pola tingkah laku yang feminin. 

Karena hal tersebut anak laki – laki mempunyai sifat yang agresif 

dibandingkan dengan anak perempuan yang sifatnya lemah lembut 

dan pasif. 

c. Urutan posisi anak 

Anak pertama sangat diharapkan untuk menjadi panutan, maka dari 

itu anak pertama lebih berpeluang untuk menjadi anak yang mandiri 

dan mempunyai kemampuan bina diri  yang baik dibandingkan 

dengan anak bungsu yang mendapatkan perhatian lebih besar dari 

orangtua. 
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 Menurut Masrun (1986), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan bina diri seseorang, antara lain : 

1) Peran orangtua  

Individu yang mempunyai kemampuan bina diri yang tinggi 

adalah individu yang orangtuanya dapat menerima secara 

positif.  

2) Usia 

Individu akan berusaha melepaskan diri dari orangtuanya, 

dalam hal ini berarti individu cenderung tidak akan meminta 

bantuan kepada orang lain dalam memecahkan masalah yang 

sedang dihadapinya.  

3) Pendidikan  

Pendidikan yang dialami oleh individu tidak harus berasal dari 

sekolah atau pendidikan formal, akan tetapi bisa juga berasal 

dari luar sekolah atau non formal. Pendidikan ini secara tidak 

langsung telah membawa individu kepada suatu bentuk suatu 

usaha dari lingkungan keluarganya ke dalam kelompok teman 

sebayanya sehingga terlihat adanya kecenderungan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan tenyata semakin tinggi 

kemandirian seseorang.  
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4) Urutan kelahiran  

Urutan kelahiran dalam suatu keluarga tentunya memiliki ciri 

tersendiri bagi setiap anak yang disebabkan karena adanya 

perlakuan dan perhatian yang berbeda.  

5) Jenis kelamin  

Wanita mudah dipengaruhi, sangat pasif, merasa kesulitan 

dalam memutuskan sesuatu, kurang percaya diri dan sangat 

tergantung.  

6) Kecerdasan  

Individu yang cerdas akan memiliki metode yang praktis dan 

tepat dalam setiap memecahkan masalah yang sedang 

dihadapinya, sehingga akan dengan cepat mengambil 

keputusan untuk bertindak. Kondisi ini menunjukan adanya 

kemandirian setiap menghadapi masalah yang sedang 

dihadapinya.  

7) Interaksi sosial  

Individu yang mempunyai kemampuan dalam berinteraksi 

dengan lingkungan sosial, serta mampu menyesuaikan diri 

dengan baik akan mendukung perilaku yang bertanggung jawab 

dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang 

dihadapinnya. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan 
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bina diri seseorang adalah peran orangtua, jenis kelamin, usia, 

pendidikan, urutan kelahiran, kecerdasan, interaksi sosial. 

  

C. Kemampuan Bina Diri Pada Anak IDD  

   Kemampuan bina diri merupakan suatu komponen dari 

aktivitas kehidupan sehari – hari (Shenai, 2014). Kemampuan bina 

diri biasanya diperlukan untuk mengelola kebutuhan fisik dasar, 

terdiri dari kebersihan atau merawat diri sendiri, merias, buang air 

kecil atau buang air besar, dan makan. Kemampuan ini harus 

dikuasai saat masa anak – anak (Mlinac & Feng, 2016).  

   Saat masa anak – anak, tidak semua anak mempunyai 

kemampuan bina diri yang baik. Terkadang anak masih 

memerlukan bantuan dari orang lain, baik itu anak normal maupun 

anak yang mengalami hambatan saat masa perkembangannya. 

Salah satu contoh gangguan pada anak yang diakibatkan karena 

adanya hambatan selama masa perkembangan adalah IDD. 

Intellectual Developmental Disorder (gangguan perkembangan 

intelektual) merupakan gangguan dengan onset selama periode 

perkembangan yang meliputi gangguan fungsi intelektual dan adaptif 

di konseptual, sosial, dan ranah yang praktis (Diagnostic and 

Satistical of Mental Disorder Fifth Edition, 2013). Menurut Halgin & 

Whitbourne (2010), gangguan ini hadir sejak masa kanak – kanak, 
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dicirikan dengan fungsi intelektual umum yang secara signifikan 

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

Intellectual Developmental Disorder (gangguan perkembangan 

intelektual) mempunyai empat kategori tingkat keparahan, antara lain 

ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Menurut Kaplan (2010), 

tingkat keparahan yang mencerminkan gangguan intelektual dengan 

kategori ringan tingkat IQnya 50 – 55 sampai kira – kira 70, kategori 

sedang tingkat IQnya 35 – 40 sampai 50 – 55, kategori berat tingkat 

IQnya 20 – 25 sampai 35 – 40, dan kategori sangat berat tingkat 

IQnya dibawah 20. 

   Anak yang mengalami gejala IDD, selain memiliki 

keterbatasan intelegensi, anak tersebut juga memiliki keterbatasan 

dalam hal kemandirian pada kehidupan sehari – hari (Maeser dan 

Thyer, 2009). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Basuni (2012), yang menjelaskan bahwa anak yang 

mengalami gejala IDD merupakan salah satu anak berkebutuhan 

khusus yang memiliki perkembangan mentalnya yang disebabkan 

karena rendahnya tingkat kecerdasan. Kondisi tersebut berakibat 

pada kemampuan merawat diri yang rendah yang mengakibatkan 

kondisi fisiknya menjadi kurang terawat dengan baik. Karena 

individu yang mengalami gejala IDD mempunyai kemampuan bina 

diri yang rendah, maka biasanya anak dengan IDD memerlukan 

pengawasan, perawatan, dan kontrol dari orang lain. 
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   Anak yang mempunyai kemampuan bina diri adalah anak – 

anak yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut : (1) Anak tersebut 

memiliki kebersihan badan. Anak tersebut dapat mandi dan dapat 

menggosok gigi secara benar; (2) Anak tersebut mampu merias 

dirinya sendiri. Contohnya : anak tersebut dapat menyisir 

rambutnya dengan benar, dapat mencuci rambut dengan tahapan 

yang benar; (3) Anak tersebut dapat menggunakan pakaiannya 

secara benar, misalnya : cara membuka dan memasang kancing 

baju dengan benar, cara membuka dan memasang tali sepatu yang 

benar, cara memakai baju dengan benar; (4) Anak tersebut dapat 

melaksanakan tahapan makan dan minum dengan baik dan benar 

(Utomo, 2007). 

   Berdasarkan penelian yang dilakukan oleh Masrun (1986), 

menjelaskan bahwa faktor – faktor penyebab anak yang memiliki 

kemampuan bina diri, antara lain peran orangtua, usia, pendidikan, 

urutan kelahiran anak, jenis kelamin, kecerdasan, dan interaksi 

sosial. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Tork, dkk (2007) yang menjelaskan bahwa faktor – 

faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri pada anak antara 

lain : faktor demografi (usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi); 

faktor psikososial (konsep diri, rasa percaya diri, dan tipe 

kepribadian); faktor fisik (kondisi kesehatan, kemampuan 

beraktivitas, disabilitas yang dialami). 
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 D. Kerangka Berpikir 

Intellectual Developmental Disorder (gangguan perkembangan 

intelektual) merupakan gangguan dengan onset selama periode 

perkembangan yang meliputi gangguan fungsi intelektual dan adaptif 

di konseptual, sosial, dan ranah yang praktis (Diagnostic and 

Satistical of Mental Disorder Fifth Edition, 2013). Individu yang 

mengalami gejala IDD, selain memiliki keterbatasan intelegensi, 

individu tersebut juga memiliki keterbatasan dalam hal kemandirian 

pada kehidupan sehari – hari (Maeser dan Thyer, 2009). Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basuni (2012), 

yang menjelaskan bahwa individu yang mengalami gejala IDD 

merupakan salah satu individu berkebutuhan khusus yang memiliki 

perkembangan mentalnya yang disebabkan karena rendahnya 

tingkat kecerdasan. Kondisi tersebut berakibat pada kemampuan 

merawat diri yang rendah yang mengakibatkan kondisi fisiknya 

menjadi kurang terawat dengan baik. Karena individu yang 

mengalami gejala IDD mempunyai kemampuan bina diri yang 

rendah, maka biasanya individu dengan IDD memerlukan 

pengawasan, perawatan, dan kontrol dari orang lain. 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti saat melakukan Praktek Kerja Profesi 

Psikologi (PKPP) di SLB Pelita Ilmu Semarang. Saat itu peneliti 

melakukan observasi pada subyek A, subyek D, dan subyek R serta 
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melakukan wawancara dengan orangtua dari subyek A, subyek D, 

dan subyek R. Subyek A, subyek D, dan subyek R merupakan anak 

yang mengalami gejala IDD. Berdasarkan hasil tes inteligensi yang 

dilakukan oleh peneliti, subyek A mempunyai tingkat kecerdasan 

yaitu 37, subyek D mempunyai tingkat kecerdasan yaitu dibawah 46, 

dan subyek R mempunyai tingkat kecerdasan yaitu 34. 

 Subyek A mempunyai kemampuan bina diri yang rendah. Hal ini 

berdasarkan hasil observasi peneliti pada tahun 2016. Subyek A 

belum mampu makan secara mandiri, belum dapat memahami 

kebersihan dari makanan, 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. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan orangtua subyek A yang 

menyatakan bahwa subyek A belum dapat mandiri dan masih 

memerlukan bantuan dari orangtua. 

Sementara, hal ini berbeda dengan subyek D dan subyek R. 

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 
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dapat melakukannya secara mandiri. Saat pelajaran bina diri, subyek 

juga sudah mampu untuk menyikat gigi dengan benar. Subyek juga 

sudah mampu untuk memakai baju secara mandiri. Saat jam 

istirahat, subyek D dan subyek R juga dapat berinteraksi dengan 

teman – teman lainnya. Saat pulang sekolah, subyek juga dapat 

menata kursinya tanpa bantuan orang lain. Hal ini juga didukung 

dengan pernyataan ibu dari subyek D dan subyek R, yang 

menyatakan bahwa subyek D dan subyek R merupakan anak yang 

sudah bisa mandiri, walau saat keadaan tertentu saja ibu dari subyek 

D dan subyek R masih membantu subyek D dalam hal bina diri. 

Berdasarkan hasil observasi antara subyek A, subyek D, dan 

subyek R terdapat perbedaan kemampuan diri yang dimiliki antara 

subyek A, 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. 
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   Anak yang mempunyai kemampuan bina diri adalah anak – 

anak yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut : (1) Anak tersebut 

memiliki kebersihan badan. Anak tersebut dapat mandi dan dapat 

menggosok gigi secara benar; (2) Anak tersebut mampu merias 

dirinya sendiri. Contohnya : anak tersebut dapat menyisir 

rambutnya dengan benar, dapat mencuci rambut dengan tahapan 

yang benar; (3) Anak tersebut dapat menggunakan pakaiannya 

secara benar, misalnya : cara membuka dan memasang kancing 

baju dengan benar, cara membuka dan memasang tali sepatu yang 

benar, cara memakai baju dengan benar; (4) Anak tersebut dapat 

melaksanakan tahapan makan dan minum dengan baik dan benar 

(Utomo, 2007). 

Berdasarkan penelian yang dilakukan oleh Masrun (1986), 

menjelaskan bahwa faktor – faktor penyebab anak yang memiliki 

kemampuan bina diri, antara lain peran orangtua, usia, pendidikan, 

urutan kelahiran anak, jenis kelamin, kecerdasan, dan interaksi 

sosial. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Tork, dkk (2007) yang menjelaskan bahwa faktor – 

faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri pada anak antara 

lain : faktor demografi (usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi); 

faktor psikososial (konsep diri, rasa percaya diri, dan tipe 

kepribadian); faktor fisik (kondisi kesehatan, kemampuan 

beraktivitas, disabilitas yang dialami). 
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Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri 

antara subyek A, subyek D, dan subyek R. Untuk memahami alur 

penelitian ini, pada halaman berikut peneliti menyajikan skema yang 

menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Bagan 1. 

Kerangka Penelitian 

Anak IDD  
di SLB Pelita Ilmu Semarang 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri : 
1) Peran orangtua  

Individu yang mempunyai kemampuan bina diri yang tinggi adalah 
individu yang orangtuanya dapat menerima secara positif. 

2) Usia 
Individu akan berusaha melepaskan diri dari orangtuanya, dalam hal ini 
berarti individu cenderung tidak akan meminta bantuan kepada orang 
lain dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.  

3) Pendidikan  
Semakin tinggi tingkat pendidikan tenyata semakin tinggi kemandirian 
seseorang.  

4) Urutan kelahiran  
Urutan kelahiran dalam suatu keluarga tentunya memiliki ciri tersendiri 
bagi setiap anak yang disebabkan karena adanya perlakuan dan 
perhatian yang berbeda.  

5) Jenis kelamin  
Wanita mudah dipengaruhi, sangat pasif, merasa kesulitan dalam 
memutuskan sesuatu, kurang percaya diri dan sangat tergantung.  

6) Kecerdasan  
Individu yang cerdas akan memiliki metode yang praktis dan tepat dalam 
setiap memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, sehingga akan 
dengan cepat mengambil keputusan untuk bertindak. Kondisi ini 
menunjukan adanya kemandirian setiap menghadapi masalah yang 
sedang dihadapinya.  

7) Interaksi sosial  
Individu yang mempunyai kemampuan dalam berinteraksi dengan 
lingkungan sosial, serta mampu menyesuaikan diri dengan baik akan 
mendukung perilaku yang bertanggung jawab dan mampu 
menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinnya. 

Kemampuan Bina Diri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciri – ciri anak yang mempunyai kemampuan bina diri : 
1) Mempunyai kebersihan badan. Anak tersebut dapat 

mandi dan dapat menggosok gigi secara benar. 
2) merias dirinya sendiri. Contohnya: dapat menyisir 

rambutnya dengan benar, dapat mencuci rambut 
dengan tahapan yang benar. 

3) menggunakan pakaiannya secara benar, misalnya : 
cara membuka dan memasang kancing baju dengan 
benar, cara membuka dan memasang tali sepatu yang 
benar, cara memakai baju dengan benar. 

4) melaksanakan tahapan makan dan minum dengan baik 
dan benar. 

 


