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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SLB/C Pelita Ilmu Semarang yang 

berlokasi di Jl. Erowati Utara 15, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan 

Semarang Utara, Kota Semarang. Di SLB/C Pelita Ilmu Semarang ini 

terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Ruangan yang terdapat pada SLB/C Pelita 

Ilmu Semarang terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang kantor kepala sekolah, 1 

ruang ketampilan, 1 ruang kantin, dan 2 kamar mandi. Di SLB/C Pelita 

Ilmu terdapat halaman yang cukup luas untuk menampung murid – murid 

dalam kegiatan berolahraga. 

Jumlah siswa SLB/C Pelita Ilmu Semarang pada tahun ajaran 

2017/2018 berjumlah 39, dengan perincian siswa laki – laki terdapat 26 

orang, sedangkan siswi perempuan terdapat 13 orang. SLB/C Pelita Ilmu 

Semarang ini memiliki 6 tenaga pengajar, 1 pemilik yayasan yang 

merangkap sebagai Kepala Sekolah serta guru, 1 penjaga sekolah. SLB/C 

Pelita Ilmu Semarang adalah sekolah yang memfokuskan untuk 

anak Tuna Grahita dan Authis, namun dalam perkembangannya, 

peraturan pemerintah juga menyebutkan bahwa sekolah yang mempunyai 

lokasi yang dekat dengan lingkungan masyarakat, harus menerima semua 

anak yang memiliki kebutuhan khusus yang ingin masuk di SLB ini. 



58 

 

Kondisi dan situasi umum di SLB/C Pelita Ilmu Semarang dapat 

dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan setiap pulang sekolah, murid – 

murid diwajibkan untuk saling bergotong royong untuk membersihkan 

kelas masing – masing. Kamar mandi SLB/C Pelita Ilmu juga cukup 

bersih. Hal ini dikarenakan satu minggu sekali, penjaga sekolah selalu 

membersihkan kamar mandi sekolah dan para murid juga diwajibkan 

setelah memakai kamar mandi sekolah agar dibersihkan sampai bersih. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan 

data, yaitu mencakup pencarian subyek penelitian dan survey, melakukan 

pendekatan awal dan mengajukan permohonan kerjasama, serta perijinan 

melakukan penelitian. Perijinan dalam melakukan penelitian ini bersifat 

perseorangan melalui informed consent atau surat yang menyatakan 

kesediaan sebagai subyek penelitian. Informed consent tersebut diisi dan 

ditanda tangani oleh pihak kedua, yaitu orangtua (ayah atau ibu) subyek 

penelitian. 

Pencarian subyek penelitian dilakukan dengan menentukan anak 

yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti 

mencoba untuk survey dengan tujuan mencari tahu karakteristik siswa 

yang ada di sekolah sebagai gambaran awal peneliti dalam pencarian 

data. Peneliti melakukan wawancara awal kepada kepala sekolah, 

kemudian kepala sekolah memberikan beberapa data anak yang sesuai 
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dengan karakteristik subyek dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti 

mengajukan surat izin penelitian kepada Kepala Sekola untuk melakukan 

penelitian di SLB/C Pelita Ilmu Semarang.  

Kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu subyek yang 

didiagnosis IDD oleh seorang Psikolog dan sedan mengemban pendidikan 

di SLB. Setelah melakukan perijinan, peneliti mendapatkan tiga orang 

subyek yang sesuai dengan kriteria penelitian di SLB/C Pelita Ilmu 

Semarang. 

Setelah mendapatkan subyek, peneliti melakukan pendekatan awal 

dengan memperkenalkan diri kepada subyek, guru dan orangtua subyek. 

Setelah itu, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari melakukan 

observasi kepada subyek dan wawancara kepada significant other. 

Peneliti juga memberikan informed consent kepada pihak kedua dari 

subyek, yaitu orangtua (ayah atau ibu), sebagai tanda kesediaannya 

menjadi responden dalam penelitian ini dan membantu peneliti dalam 

memperoleh data. Setelah itu, peneliti melakukan serangkaian 

pengetesan psikologis, pengumpulan data dari ketiga subyek dengan 

melakukan observasi dan wawancara. Peneliti juga menyiapkan alat bantu 

yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data, yaitu alat perekam 

suara, catatan lapangan, dan alat tulis. 
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C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data dilaksanakan selama dua minggu pada tanggal 4 Desember 2017 

hingga 16 Desember 2017. Jadwal pengumpulan data dilaksanakan 

setiap hari di sekolah subyek dan beberapa kali di rumah tempat tinggal 

subyek. Sementara, tempat untuk melakukan wawancara sesuai dengan 

permintaan guru dan orangtua subyek. Pelaksanaan observasi dilakukan 

di sekolah saat subyek masuk kelas hingga saat subyek pulang sekolah. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan panduan  

wawancara untuk mengumpulkan data, serta alat bantu rekaman dengan 

menggunakan handphone. Kemudian, saat melakukan observasi, peneliti 

menggunakan kertas untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh 

subyek selama proses observasi berlangsung. Berikut merupakan tabel 

jadwal pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan kepada ketiga 

subyek : 

No Suby
ek 

Hari/Tanggal Waktu Lokasi Keterangan 

1 DA Senin, 4 
Desember 
2017 

07.30 – 
12.00 

Sekolah Observasi 

Senin, 4 
Desember 
2017 

12.00 – 
12.30 

Sekolah Wawancara dengan guru 

Selasa, 5 
Desember 
2017 

07.30 – 
12.00 

Sekolah Observasi 

Selasa, 5 
Desember 
2017 

15.00 – 
15.30 

Rumah 
Subyek 

DA 

Wawancara dengan ibu subyek DA 

Selasa, 5 
Desember 
2017 

15.00 – 
16.20 

Rumah Observasi 

Rabu, 6 
Desember 

07.30 – 
12.00 

Sekolah Observasi 
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2017 

2 AR Kamis, 7 
Desember 
2017 

07.30 – 
12.00 

Sekolah Observasi 

Kamis, 7 
Desember 
2017 

12.00 – 
12.30 

Sekolah  Wawancara dengan guru 

Jumat, 8 
Desember 
2017 

07.30 – 
11.30 

Sekolah Observasi 

Jumat, 8 
Desember 
2017 

15.00 – 
15.30 

Rumah Wawancara dengan ibu subyek AR 

Jumat, 8 
Desember 
2017 

15.00 – 
16.00 

Rumah Observasi 

Senin, 11 
Desember 
2017 

07.30 – 
12.00 

Sekolah Observasi 

3 RA Selasa, 12 
Desember 
2017 

07.30 – 
12.00 

Sekolah Observasi 

Selasa, 12 
Desember 
2017 

12.00 – 
12.30 

Sekolah Wawancara dengan gurur 

Rabu, 13 
Desember 
2017 

07.30 – 
12.00 

Sekolah Observasi 

Rabu, 13 
Desember 
2017 

12.00 – 
12.30 

Rumah Wawancara dengan ibu subyek RA 

Rabu, 13 
Desember 
2017 

16.00 – 
17.00 

Rumah Observasi 

Kamis, 14 
Desember 
2017 

07.30 – 
12.00 

Sekolah Observasi 

Jumat, 15 
Desember 
2017 

07.30 – 
11.30 

Sekolah Observasi 

Tabel 2. 
Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data 
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D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subyek 1 

a. Identifikasi Subyek 

Subyek pertama dalam penelitian ini adalah subyek yang 

berinisial DA dan memiliki jenis kelamin perempuan. Saat ini DA 

berusia 13 tahun 2 bulan. DA merupakan salah satu siswi kelas 

lima SD di SLB/C Pelita Ilmu Semarang. Saat ini, DA mempunyai 

tempat tinggal di kawasan perumahan yang berada di wilayah 

Semarang Utara. DA merupakan anak kedua dari dua 

bersaudara. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes Stanford – Binet 

Intelligence Scale yang dilakukan oleh Psikolog dengan subyek,  

diperoleh hasil bahwa subyek DA mendapatkan skor IQ dibawah 

33 dengan MA 3 tahun 5 bulan dan CA 13 tahun 2 bulan. 

Sedangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tes VABS (Vineland 

Adaptive Behavior Scale), diperoleh hasil bahwa subyek DA 

mempunyai MA 4 tahun 3 bulan. 

 

b. Hasil Wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 

D merupakan salah satu siswi kelas lima SD di SLB/C Pelita 

Ilmu Semarang. Subyek berdomisili di Semarang. D mempunyai 

seorang kakak laki – laki yang saat ini sedang berkuliah di 
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Universitas Negeri Semarang. Ayah D saat ini berusia 51 tahun. 

Ayah D mempunyai pendidikan terakhir yaitu SMK dan sekarang 

ini ayah D bekerja sebagai sopir truk. Sedangkan, ibu D saat ini 

berusia 52 tahun. Ibu D mempunyai pendidikan terakhir SMA 

dan sampai saat ini ibu D merupakan seorang ibu rumah tangga.  

Saat ini, D bertempat tinggal di kawasan perumahan yang 

berada di Semarang. D tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan 

nenek dari ibu D. Sedangkan, kakak D saat ini kos di daerah 

Universitas Negeri Semarang. Ayah D mempunyai waktu kerja 

yang sangat tidak menentu, sehingga ayahnya jarang berada di 

rumah. Sedangkan, ibunya walaupun seorang ibu rumah tangga, 

tetapi ibu D beberapa kali terlihat sering berpergian keluar 

rumah, sehingga D sering berada di rumah bersama neneknya. 

 

2) Riwayat Perkembangan Subyek 

Saat hamil, ibu subyek tidak pernah mengalami suatu 

kendala apapun. Ibu subyek hamil dan melahirkan pada saat 

ibunya berusia antara 35 sampai 36 tahun. Saat proses 

persalinan, subyek dilahirkan secara caesarean. 

Perkembangan subyek mulai terhambat saat subyek berusia 

7 bulan. Subyek tidak mengalami fase merangkak. Dari umur 7 

bulan hingga 4 tahun, jika subyek ingin kemana – mana selalu 

ngesot. Saat itu, ibu subyek sudah berusaha untuk 
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memberdirikan subyek tetapi subyek jatuh lagi. Ibu subyek 

pernah membawa subyek ke dokter syaraf saat subyek berusia 2 

tahun dan hasilnya subyek dinyatakan dapat berjalan namun 

mengalami keterlambatan. Saat subyek berusia 4 tahun, subyek 

baru dapat berjalan. Subyek juga sudah dapat berbicara saat 

subyek berusia 1,5 tahun, namun cara berbicaranya tidak jelas. 

 

3) Kemampuan Bina Diri 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan guru pada tanggal 4 Desember 2017 menyatakan bahwa 

subyek D mempunyai kemampuan bina diri yang lebih baik 

dibandingkan teman – teman sekelasnya. Menurut Guru kelas D, 

walaupun tingkat kecerdasan subyek kurang, tetapi dalam hal 

bina diri subyek sudah menunjukkan kemampuan bina diri yang 

bagus. Guru kelas subyek juga menyatakan bahwa semakin 

bertambahnya usia subyek D dan semakin subyek D naik kelas, 

subyek D lebih menunjukkan kemampuan bina diri yang lebih 

baik dibandingkan saat subyek D pertama kali sekolah di SDLB 

Pelita Ilmu. Saat ini, subyek sudah bisa mengancingkan bajunya, 

memakai baju secara benar, memakai kaos kaki dan sepatu 

dengan benar. Jika ingin buang air kecil atau buang air besar, 

subyek juga sudah dapat melakukannya secara mandiri dan 

membersihkannya. Bahkan terkadang subyek D sudah 
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membawa sabun dari rumah. Menurut guru kelas D, dalam hal 

bina diri, peran orangtua subyek D sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh subyek. Orangtua subyek 

masih memberikan arahan dan mengajarkan subyek D untuk 

dapat melakukan bina diri secara mandiri, tetapi dalam hal 

akademik, orangtua subyek kurang memberikan perhatian 

kepada subyek. Hal ini ditunjukkan dengan PR yang diberikan 

guru tidak pernah dikerjakan oleh subyek, padahal PR tersebut 

membutuhkan bimbingan dari orangtua.  

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2017, peneliti 

mewawancarai ibu subyek di rumah. Ibu subyek menyatakan 

bahwa subyek merupakan anak yang mandiri. Subyek sudah 

dapat mandi sendiri, makan secara mandiri, jika ingin buang air 

kecil ataupun buang air besar subyek selalu membersihkan 

sendiri. Saat ini subyek D sudah masuk dalam tahap menstruasi, 

subyek D sudah dapat membersihkan pembalutnya dengan 

bersih dan sudah mengerti cara pemakaian pembalut. Ibu 

subyek juga menyatakan bahwa semakin bertambahnya usia 

subyek D dan semakin subyek D naik kelas, subyek D lebih 

menunjukkan kemampuan bina diri yang lebih baik dibandingkan 

dulu. Hal ini karena tidak ada perbedaan perlakuan antara ayah 

atau ibunya dalam membimbing anak supaya mempunyai 

kemampuan bina diri. Kedua orangtua subyek D merupakan 
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orangtua yang membebaskan anaknya agar anaknya tersebut 

dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri. Ibu subyek juga dari 

dulu sering mengajarkan dan membimbing subyek dengan 

penuh kesabaran agar subyek mempunyai kemampuan bina diri 

yang baik. Pada akhir wawancara, peneliti menanyakan kepada 

ibu subyek D mengenai faktor yang paling dominan yang 

mempengaruhi anak dalam kemampuan bina diri adalah 

orangtua. Hal ini dikarenakan jika orangtua dengan penuh 

kesabaran membimbing dan mengajarkan anak, maka anak 

akan mempunyai kemampuan bina diri yang baik dan anak dapat 

mandiri. 

 

c. Hasil Observasi 

Subyek pertama yang di observasi oleh peneliti adalah 

seorang perempuan berinisial DA dan berusia 13 tahun 2 bulan. 

Saat ini subyek bersekolah di SLB/BC Pelita Ilmu Semarang kelas 

5 SD. Subyek memiliki kulit sawo matang dan memakai jilbab. 

Subyek memiliki tinggi badan yang ideal untuk tingkat seusianya. 

Pada saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 4 

Desember 2017 hingga 16 Desember 2017, subyek selalu datang 

terlambat ke sekolah. Subyek selalu datang terlambat ke sekolah 

karena rumah subyek agak jauh dan ibunya mengantarkan subyek 

ke sekolah hanya menggunakan sepeda. Di kelas subyek, terdapat 
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enam murid dan satu guru. Saat di kelas, subyek tidak fokus pada 

pelajaran dan lebih banyak memperhatikan teman – teman satu 

kelasnya. Dalam hal pelajaran, saat ada tugas subyek selalu 

dibantu oleh guru, baik dalam hal menulis maupun menirukan huruf 

– huruf yang ada di papan tulis. Cara berbicara subyek juga tidak 

jelas dan jika menginginkan atau memberi tau tentang sesuatu hal, 

subyek cenderung menunjuk. 

Saat jam pulang sekolah, subyek selalu dijemput terakhir 

oleh ibunya. Saat menunggu ibunya datang, subyek selalu 

membantu guru untuk membersihkan kelas. Subyek terkadang 

mengangkat meja atau kursi dan meletakannya di pojok ruangan. 

Setelah mengangkat meja dan kursi, subyek selalu menyapu 

kelasnya tanpa diperintah terlebih dahulu oleh guru. Setelah selesai 

membersihkan kelas, subyek menunggu ibunya dengan tenang 

sambil bermain ayunan. Saat ibunya datang, subyek langsung 

mengenakan jaket yang selalu dipakainya dan mengenakan tas. 

Dalam hal bina diri, subyek memiliki kemampuan bina diri 

yang baik. Subyek sudah dapat memakai seragam sekolah secara 

mandiri. Subyek juga sudah dapat memakai kaos kaki dan sepatu 

dengan benar. Subyek juga sudah dapat makan secara mandiri. 

Saat di rumah, subyek juga sudah dapat mandi secara mandiri, 

sudah dapat menggosok gigi dengan benar, sudah dapat 

melalukan toilet training dengan benar. 



68 

 

No Ciri – Ciri M TM 

1. Individu tersebut memiliki kebersihan 

badan.  

- Dapat mandi secara benar 

- Dapat menggosok gigi secara 

benar 

 

 

√ 

√ 

 

2. Individu tersebut mampu merias 

dirinya sendiri.  

- Dapat menyisir rambutnya dengan 

benar 

- Dapat mencuci rambut dengan 

tahapan yang benar 

 

 

√ 

 

√ 

 

3. Individu tersebut dapat menggunakan 

pakaiannya secara benar. 

- Dapat membuka kancing baju 

dengan benar 

- Dapat memasang kancing baju 

dengan benar.  

- Dapat membuka tali sepatu 

dengan benar 

- Dapat memasang tali sepatu yang 

benar 

- Dapat memakai baju dengan 

benar. 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4. Individu tersebut dapat melaksanakan 

tahapan makan dan minum dengan 

baik dan benar 

- Dapat melaksanakan tahapan 

makan dengan baik dan benar. 

- Dapat melaksanakan tahapan 

minum dengan baik dan benar. 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

Tabel 3. 
Hasil Observasi Subyek 1 

 

1) Individu tersebut memiliki kebersihan badan.  

Saat ini, D memiliki kebersihan badan yang cukup baik. D 

sudah dapat mandi secara mandiri. D juga sudah dapat 
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menggosok gigi secara benar. Hal ini terlihat saat peneliti 

melakukan observasi di rumah subyek pada tanggal 5 

Desember 2017. Saat itu, subyek melakukan mandi dan 

menggosok gigi secara mandiri. Saat akan menggosok gigi, hal 

pertama yang dilakukan D adalah mengambil air di gelas 

khusus untuk menggosok gigi. Kemudian D akan memulai 

menggosok gigi. Setelah selesai menggosok gigi, D akan 

langsung meletakan pasta gigi dan sikat gigi yang telah 

digunakannya ke rak khusus pasta gigi dan sikat gigi di kamar 

mandinya. 

Jika ingin buang air kecil atau buang air besar, subyek 

juga sudah dapat melakukannya secara mandiri. D juga sudah 

dapat membersihkannya secara mandiri. Saat di sekolah, 

terkadang subyek D sudah membawa sabun dari rumah untuk 

persiapan jika subyek ingin buang air besar di sekolah. Saat ini 

subyek D sudah masuk dalam tahap menstruasi. Subyek D 

sudah dapat membersihkan pembalutnya dengan bersih dan 

sudah mengerti cara pemakaian pembalut. 

 

2) Individu tersebut mampu merias dirinya sendiri.  

Saat ini, D mampu merias dirinya sendiri. Kegiatan merias 

yang sudah dapat dilakukan oleh D, yaitu menyisir rambutnya 

dengan benar. D mempunyai rambut yang sedikit kasar dan 
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bergelombang. Saat menyisir rambut, D akan melakukannya 

dengan penuh hati – hati. Saat mandi, D juga melakukan 

mencuci rambut secara mandiri. D dapat mencuci rambut 

dengan tahapan yang benar. Saat mencuci rambut, D akan 

meletakan sampo langsung ke kepalanya dan menggosok 

samponya di kepala hingga berbusa. Kemudian D akan 

membilas rambutnya sampai bersih. Setelah selesai mandi dan 

mencuci rambutnya, D akan mengeringkan badan serta 

rambutnya dengan menggunakan handuk. Setelah itu, D akan 

melakukan kegiatan merias secara mandiri.  

  

3) Individu tersebut dapat menggunakan pakaiannya secara 

benar. 

Saat ini, D sudah dapat menggunakan pakaiannya secara 

mandiri. Sebelum berangkat ke sekolah, D memakai seragam 

sekolahnya secara mandiri. Saat D memakai kemeja sekolah, 

D sudah dapat memahami cara membuka dan memasang 

kancing baju dengan benar. D juga sudah dapat menggunakan 

sepatu secara mandiri. Saat memakai sepatu, D juga sudah 

dapat memahami bagaimana cara membuka dan memasang 

tali sepatu yang benar. Saat pulang sekolah, D juga akan 

melepaskan kemeja sekolah dan rok sekolahnya sendiri dan 

tanpa bantuan orang lain. 
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4) Individu tersebut dapat melaksanakan tahapan makan dan 

minum dengan baik dan benar. 

Saat ini, D sudah dapat makan secara mandiri. D sudah 

dapat melaksanakan tahapan makan dengan benar. Saat jam 

istirahat, D akan membeli makanan ataupun minuman di kantin 

sekolah secara mandiri. Kemudian D akan memakan makanan 

dan meminum minumannya yang telah dibelinya di kantin 

sekolah. Saat makan, makanan yang dimakan oleh D tidak 

berceceran kemana – mana. Jika terdapat sisa makanan pada 

makanannya, D akan membuang sisa makanan tersebut di 

tempat sampah. 

 

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Bina Diri 

1) Peran orangtua 

Menurut Masrun (1986), individu yang mempunyai 

kemampuan bina diri yang tinggi adalah individu yang 

orangtuanya dapat menerima secara positif. Hal ini juga 

terdapat pada orangtua D. Orangtua D merupakan orangtua 

yang selalu medukung setiap aktivitas bina diri yang 

dilakukan anak. Orangtua D selalu mengajarkan dan 

membimbing D agar D kelak menjadi orang yang mandiri.  

Menurut Hurlock (1990), orangtua sangat merangsang 

kemampuan bina diri anak, dimana orangtua mempunyai 
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peran sebagai pembimbing yang memperhatikan terhadap 

setiap aktivitas dan kebutuhan anak, terutama yang 

berhubungan dengan studi pergaulannya baik dilingkungan 

keluarga maupun sekolah. Hal ini membuat D menjadi anak 

yang mempunyai kemampuan bina diri yang bagus. Dalam 

hal bina diri, D sudah dapat melakukan kegiatan bina diri, 

seperti mandi, mencuci rambut, menggosok gigi, buang air 

besar atau buang air kecil, makan, menyapu lantai, 

mengepel lantai, memakai baju, memakai kaos kaki, dan 

memakai sepatu yang dilakukannya secara mandiri. 

Selain aktivitas bina diri yang dapat D lakukan secara 

mandiri, D juga sudah dapat ditinggal di rumah sendiri dan 

tanpa ada yang menenmani. Hal ini dikarenakan ayah D 

yang jarang berada di rumah dan ibunya juga terkadang 

beberapa kali pergi untuk mengurus keperluan diluar rumah. 

Dalam hal ini, orangtua D selalu mengajarkan D untuk selalu 

berhati – hati dalam menjaga rumahnya dan hal ini membuat 

D menjadi anak yang mandiri dan mempunyai kemampuan 

bina diri yang baik. 

 

2) Usia 

Menurut Nota, dkk (2007), salah satu faktor seseorang 

dapat melakukan kegiatan sehari –hari adalah usia. Menurut 
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Masrun (1986), 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. Hal ini 

juga terdapat pada subyek D. Saat ini usia D yaitu 13 tahun 

2 bulan. Di usia D sekarang ini, D sudah tidak tergantung 

pada orang lain. Hampir seluruh aktivitas bina diri yang 

dilakukannya sehari – hari dapat dilakukannya secara 

mandiri. Saat di sekolah, D sudah dapat membeli makanan 

dan makan secara mandiri, D sudah dapat buang air besar 

maupun buang air kecil sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 

Saat pulang sekolah, D sudah memahami apa yang harus D 

lakukan. D selalu merapikan meja dan kursinya dengan 

benar, kemudian D akan selalu mengambil sapu untuk 

menyapu lantai dan mengepel lantai kelasnya. Dibandingkan 

dengan teman – teman sekelasnya yang mempunyai usia 

hampir sama dengan D, D merupakan salah satu anak 

berkebutuhan khusus yang dapat menerapkan kemampuan 

bina diri yang baik. 

 

3) Pendidikan  

Menurut Masrun (1986) pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri 
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seseorang. 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. Hal ini juga sesuai dengan 

pernyataan Ibu D dan guru kelas D. Ibu D dan guru kelas D 

menyatakan bahwa semakin D naik kelas, D semakin 

menunjukkan kemampuan bina dirinya. Saat ini D sudah 

menginjak kelas 5 SD. Jika dulu sebelum kelas 5 SD, D 

masih ada beberapa hal yang masih perlu dibantu oleh ibu 

atau guru, tetapi untuk sekarang ini D sudah dapat 

melakukan aktivitas bina dirinya secara mandiri.  

 

e. Hasil Tes Psikologi 

1. VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale) 

Item Score 

Subranah Komunikasi 
Reseptif 
Ekspresif 
Tertulis 

Ranah Komunikasi (R+E+T) 

 
20 (1 tahun 10 bulan) 
17 (1 tahun   8 bulan) 
  0 (1 tahun   6 bulan) 
37 (1 tahun   7 bulan) 

Subranah Ketrampilan Dalam 
Kehidupan Sehari-hari 

Personil 
Domestik 
Masyarakat 

Kehidupan Sehari-hari (P+D+K) 

 
 
65 (5 tahun 8 bulan) 
20 (7 tahun 2 bulan) 
  9 (3 tahun 4 bulan) 
94 (5 tahun 2 bulan) 

Subranah Sosialisasi 
Hubungan Antar Personil 

 
36 (4 tahun   1 bulan) 
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Bermain & Waktu Senggang 
Ketrampilan Mengatasi 

Ranah Sosialisasi 

32 (4 tahun 11 bulan) 
18 (5 tahun 10 bulan) 
86 (6 tahun   1 bulan) 

Komposit Skor Tingkah Laku 
Adaptif  

MA = 4 tahun 3 bulan 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes VABS (Vineland 

Adaptive Behavior Scale) yang dilakukan oleh Psikolog, diperoleh 

gambaran kemampuan subyek pada aspek komunikasi, 

keterampilan kehidupan sehari-hari, dan sosialisasi. Dimana ketiga 

kemampuan tersebut merupakan kemampuan dasar yang 

menggambarkan potensi subyek pada masing-masing aspek 

kemampuan. Aspek komunikasi menggambarkan potensi subyek 

dalam melakukan komunikasi baik secara aktif maupun pasif. 

Aspek keterampilan kehidupan sehari-hari menggambarkan potensi 

subyek dalam perawatan diri, kemampuan bantu diri serta 

kemampuannya dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah 

yang berhubungan dengan perawatan diri. Aspek sosialisasi 

menggambarkan potensi subyek dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya serta bagaimana subyek melakukan kegiatan 

sehari-hari yang berhubungan dengan interaksi sosial.  

 

f. Analisis Kasus Subyek 1 

Subyek pertama merupakan seorang perempuan berinisial 

DA dan berusia 13 tahun 2 bulan. Saat ini subyek bersekolah di 
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SLB/BC Pelita Ilmu Semarang kelas 5 SD. Subyek merupakan 

anak IDD. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil tes yang 

dilaksanakan oleh Psikolog dengan subyek bahwa tingkat 

kecerdasan subyek adalah 33. 

Dalam hal bina diri, subyek memiliki kemampuan bina diri 

yang baik dibandingkan teman – teman sekelasnya. D mempunyai 

kebersihan badan yang cukup baik. D sudah dapat mandi secara 

mandiri. Jika ingin buang air kecil atau buang air besar, subyek 

juga sudah dapat melakukannya secara mandiri. D juga sudah 

mampu merias dirinya sendiri, seperti menyisir rambutnya dengan 

benar. D juga sudah dapat menggunakan pakaiannya secara 

mandiri. Subyek D sudah dapat menggunakan dan merawat alat 

bantu yang ada, seperti contohnya D dapat menggunakan sikat 

giginya dengan baik dan mampu merawat sikat gigi tersebut 

dengan benar. D juga sudah dapat membersihkan suatu ruangan 

sampai bersih, yaitu menyapu dan mengepel lantai sampai bersih. 

D juga sudah dapat melaksanakan tahapan makan dan minum 

dengan baik dan benar. 

Kemampuan bina diri subyek yang baik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu peran orangtua, usia, dan pendidikan. 

Menurut Masrun (1986), individu yang mempunyai kemampuan 

bina diri yang tinggi adalah individu yang orangtuanya dapat 

menerima secara positif. Apabila dilihat dari orangtua subyek, 
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dapat diketahui bahwa orangtua D merupakan orangtua yang 

selalu medukung setiap aktivitas bina diri yang dilakukan D. 

Orangtua D selalu mengajarkan dan membimbing D agar D kelak 

menjadi orang yang mandiri. Hal ini membuat D menjadi anak 

yang mempunyai kemampuan bina diri yang bagus. 

 Menurut Nota, dkk (2007), salah satu faktor seseorang 

dapat melakukan kegiatan sehari –hari adalah usia. Menurut 

Masrun (1986), 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. Di usia D sekarang ini, D sudah tidak 

tergantung pada orang lain. Hampir seluruh aktivitas bina diri yang 

dilakukannya sehari – hari dapat dilakukannya secara mandiri.  

Menurut Masrun (1986) pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri seseorang. 

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.  Ibu D dan guru kelas D 

menyatakan bahwa semakin D naik kelas, D semakin 

menunjukkan kemampuan bina dirinya. Saat ini D sudah 

menginjak kelas 5 SD. Jika dulu sebelum kelas 5 SD, D masih ada 
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beberapa hal yang masih perlu dibantu oleh ibu atau guru, tetapi 

untuk sekarang ini D sudah dapat melakukan aktivitas bina dirinya 

secara mandiri. 
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Bagan 2. 
Kemampuan Bina Diri Subyek 1 

 

IDD 

Faktor yang Mempengaruhi : 
 

 Peran Orangtua 
Orangtua D merupakan orangtua yang selalu medukung 

setiap aktivitas bina diri yang dilakukan D. Orangtua D selalu 
mengajarkan dan membimbing D agar D kelak menjadi orang 
yang mandiri. Hal ini membuat D menjadi anak yang 

mempunyai kemampuan bina diri yang bagus. 
 
 Usia 

Di usia D sekarang ini, D sudah tidak tergantung pada 
orang lain. Hampir seluruh aktivitas bina diri yang 
dilakukannya sehari – hari dapat dilakukannya secara mandiri. 

 
 
 Pendidikan 

Semakin D naik kelas, D semakin menunjukkan 

kemampuan bina dirinya. Jika dulu sebelum kelas 5 SD, D 

masih ada beberapa hal yang masih perlu dibantu oleh ibu 

atau guru, tetapi untuk sekarang ini D sudah dapat melakukan 

aktivitas bina dirinya secara mandiri. 

Kemampuan Bina Diri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individu tersebut 
memiliki kebersihan 
badan 
 Memiliki kebersihan 

badan yang cukup 
baik. 

 Mampu mandi. 
 Mampu menggosok 

gigi. 
 Mampu  membersihkan 

pembalut. 

 

Individu tersebut mampu 
merias dirinya sendiri 
 Mampu menyisir 

rambut. 
 Dapat mencuci rambut. 

Individu tersebut dapat 
menggunakan 
pakaiannya secara benar 
 Mampu menggunakan 

pakaian. 
 Mampu membuka dan 

memasang kancing 
baju. 

 Mampu menggunakan 
sepatu. 

Individu tersebut dapat 
melaksanakan tahapan 
makan dan minum 
dengan baik dan benar 
 Mampu  makan dan 

minum. 



80 

 

2. Subyek 2 

a. Identifikasi Subyek 

Subyek kedua dalam penelitian ini adalah subyek yang 

berinisial AR dan memiliki jenis kelamin perempuan. Saat ini AR 

berusia 14 tahun 7 bulan. AR merupakan salah satu siswi kelas 

enam SD di SLB/C Pelita Ilmu Semarang. Saat ini, DA 

mempunyai tempat tinggal di kawasan perkampungan yang 

berada di wilayah Semarang Utara. AR merupakan anak ketiga 

dari tiga bersaudara. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes Stanford – Binet 

Intelligence Scale yang dilakukan oleh Psikolog dengan subyek 

AR, diperoleh hasil bahwa subyek AR mendapatkan skor IQ 

dibawah 30 dengan MA 3 tahun 5 bulan dan CA 14 tahun 7 

bulan. Sedangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tes VABS 

(Vineland Adaptive Behavior Scale), diperoleh hasil bahwa 

subyek AR mempunyai MA 3 tahun 3 bulan. 

 

b. Hasil Wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 

A merupakan salah satu siswi kelas enam SD di SLB/C 

Pelita Ilmu Semarang. Subyek berdomisili di Semarang. A 

mempunyai dua orang kakak perempuan. Jarak usia antara kedua 

kakak subyek dengan subyek terpaut jauh. Jarak usia antara 
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kakak pertama dengan subyek terpaut sebelas tahun, sedangkan 

jarak usia antara kakak kedua subyek dengan subyek terpaut 

delapan tahun. Ayah A saat ini berusia 52 tahun. Ayah A 

mempunyai pendidikan terakhir yaitu SMA dan sekarang ini ayah 

D bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan 

swasta di Semarang. Sedangkan, ibu A saat ini berusia 53 tahun. 

Ibu A mempunyai pendidikan terakhir SMA dan sampai saat ini ibu 

A merupakan seorang ibu rumah tangga.  

Saat ini, A bertempat tinggal di kawasan perkampungan 

yang berada di Semarang. A tinggal bersama dengan ayah, ibu, 

dan nenek dari ibu A. Kedua kakak A sudah mempunyai keluarga 

masing – masing, sehingga kedua kakak A sudah tidak tinggal 

bersama dengan A.  Kedua orangtua A sangat menyayangi A. 

Setiap hari, ibu A selalu menyiapkan segala keperluan A, mulai 

dari keperluan untuk sekolah hingga keperluan untuk sehari – hari. 

Ibu A sering memandikan A hingga buang air besar, ibu A selalu 

membersihkan A. Saat makan di rumah, kedua orangtua subyek 

selalu menyuapi A. Hal ini dilakukan karena ayah A khawatir jika A 

melakukan kegiatan sehari – hari sendiri, A melakukannya dengan 

kurang bersih. 
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2) Riwayat Perkembangan Subyek 

Saat hamil, ibu subyek tidak pernah mengalami suatu 

kendala apapun. Ibu subyek hamil dan melahirkan pada saat 

ibunya berusia antara 37 sampai 38 tahun. Saat proses 

persalinan, subyek dilahirkan secara normal dan kepala subyek di 

vakum. 

Subyek memiliki tahap perkembangan yang terlambat Saat 

usia 2 bulan, bidan pernah mendiagnosa subyek bahwa subyek 

berbeda dengan anak normal lainnya. Subyek dapat merangkak 

saat usianya 1 tahun lebih. Saat usia antara 2 hingga 3 tahun, 

subyek baru dapat jalan dan berbicara, namun menurut ibu cara 

berbicara subyek saat itu hanya menyantumkan kata belakang 

saja. Misal mengucapkan kata “roti” menjadi “oti”. 

 

3) Kemampuan Bina Diri 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan guru pada tanggal 7 Desember 2017 menyatakan bahwa 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh subyek lebih rendah 

dibandingkan dengan teman – teman satu kelasnya. Hal ini 

dikarenakan terdapat perbedaan peran orangtua dalam 

membimbing subyek A dalam meningkatkan kemampuan bina diri 

yang dimiliki oleh subyek. Menurut guru kelas A, ayah dari subyek 

A lebih memanjakan subyek, hal ini dikarenakan sang ayah 
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menganggap kondisi subyek yang masih membutuhkan bantuan, 

sehingga sang ayah lebih protektif kepada subyek. Sementara ibu 

subyek lebih mengajarkan subyek agar mempunyai kemampuan 

bina diri yang baik. Dalam hal bina diri, untuk melakukan sesuatu, 

subyek harus perlu diingatkan terlebih dulu, misalnya saat pulang 

sekolah teman – teman lainnya sudah dapat membereskan 

bukunya ke dalam secara mandiri, sedangkan subyek jika tidak 

diingatkan, subyek tidak akan membereskan buku – bukunya. 

Pada akhir wawancara, peneliti menanyakan kepada guru kelas A 

mengenai faktor yang paling dominan yang mempengaruhi anak 

dalam kemampuan bina diri. Menurut guru kelas A, faktor yang 

satu dengan yang lainnya saling berhubungan, tetapi yang paling 

utama adalah orangtua karena orangtua sangat berperan dalam 

meningkatkan kemampuan bina diri anak dan karena waktu anak 

lebih banyak di rumah, sehingga diharapkan orangtua dapat 

memberikan bimbingan kepada anak. 

Kemudian pada tanggal 8 Desember 2017, peneliti 

mewawancarai ibu subyek di rumah. Menurut ibu subyek, terdapat 

perbedaan cara membimbing subyek dalam kemampuan bina diri 

yang dimiliki oleh subyek. Sang ayah lebih mengkhawatirkan 

kondisi subyek dan sang ayah memiliki ketakutan jika subyek 

melakukan bina diri sendiri, subyek kurang bersih dalam 

melakukannya. Sementara ibu subyek, lebih menginginkan anak 



84 

 

untuk dapat lebih mandiri. Hal inilah yang membuat kemampuan 

bina diri yang dimiliki oleh subyek masih kurang. Sampai saat ini, 

subyek A masih dimandikan oleh ibunya, saat makan subyek juga 

masih disuapin oleh ibunya, dan saat akan sekolah ibunya masih 

memakaikan seragam ke subyek. Pada akhir wawancara, peneliti 

menanyakan kepada ibu subyek A mengenai faktor yang paling 

dominan yang mempengaruhi anak dalam kemampuan bina diri. 

Menurut ibu subyek, faktor yang paling mempengaruhi adalah 

orangtua karena jika orangtua mengajarkan kebaikan pada anak, 

maka anak pun juga akan baik. 

 

c. Hasil Observasi 

Subyek kedua yang diobservasi oleh peneliti adalah seorang 

perempuan berinisial AR dan berusia 14 tahun 7 bulan. Saat ini 

subyek bersekolah di SLB/BC Pelita Ilmu Semarang kelas 6 SD. 

Subyek memiliki kulit sawo matang dan memili rambut panjang 

yang selau dikuncir. Subyek memiliki tinggi badan yang ideal 

untuk tingkat seusianya. 

Pada saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 4 

Desember 2017 hingga 16 Desember 2017, subyek selalu 

datang tepat waktu ke sekolah dan subyek diantar oleh ayahnya 

menggunakan sepeda motor. Saat di kelas, subyek sering tidak 

memperhatikan guru karena subyek sering bermain dengan 
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temannya. Dalam hal pelajaran, subyek belum mengetahui 

angka maupun huruf. Dalam hal membaca, subyek perlu 

dibimbing oleh orang lain.  

Saat jam pulang sekolah, subyek tidak banyak membantu 

guru maupun teman – temannya untuk membersihkan kelas. 

Padahal teman – temannya selalu membersihkan kelas, tetapi 

yang dilakukan subyek hanya melihat teman – temannya 

membersihkan kelas. Jika guru tidak menyuruh subyek, subyek 

tidak akan membantu teman – temannya untuk membersihkan 

kelas. Setelah kegiatan membersihkan selesai, subyek selalu 

pulang tepat waktu. 

Dalam hal bina diri, subyek memiliki kemampuan bina diri 

yang kurang. Subyek masih dibantu oleh kedua orangtuanya 

dalam mengenakan seragam sekolah, kaos kaki, dan sepatu. 

Saat mandi, subyek juga masih dibantu oleh ibunya. Saat subyek 

BAB di sekolah, subyek belum dapat melakukan kebersihannya 

dengan benar. Saat itu, rok yang digunakan oleh subyek basah, 

dikarenakan rok subyek terkena air. Saat di rumah, subyek juga 

belum dapat makan secara mandiri dan masih dibantu oleh 

kedua orangtuanya. 
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No Ciri – Ciri M TM 

1. Individu tersebut memiliki kebersihan 

badan.  

- Dapat mandi secara benar 

- Dapat menggosok gigi secara 

benar 

  

 

√ 

√ 

2. Individu tersebut mampu merias 

dirinya sendiri.  

- Dapat menyisir rambutnya dengan 

benar 

- Dapat mencuci rambut dengan 

tahapan yang benar 

  

 

√ 

 

√ 

 

3. Individu tersebut dapat menggunakan 

pakaiannya secara benar. 

- Dapat membuka kancing baju 

dengan benar 

- Dapat memasang kancing baju 

dengan benar.  

- Dapat membuka tali sepatu 

dengan benar 

- Dapat memasang tali sepatu yang 

benar 

- Dapat memakai baju dengan 

benar. 

  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4. Individu tersebut dapat melaksanakan 

tahapan makan dan minum dengan 

baik dan benar 

- Dapat melaksanakan tahapan 

makan dengan baik dan benar. 

- Dapat melaksanakan tahapan 

minum dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

Tabel 4. 
Hasil Observasi Subyek 2 

 

1) Individu tersebut memiliki kebersihan badan.  

A mempunyai kemampuan bina diri yang lebih rendah 

dibandingkan dengan teman – teman satu kelasnya. Hal ini 
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dapat diketahui saat peneliti melakukan observasi di rumah 

subyek pada tanggal 8 Desember 2017. Saat itu, subyek A 

akan mandi. Saat mandi, subyek A masih dimandikan oleh 

ibunya. Saat menggosok gigi, subyek A masih dibantu oleh 

ibunya. Setelah selesai mandi, subyek A juga masih dibantu 

oleh ibunya untuk mengeringkan badan serta menggunakan 

pakaiana. Segala sesuatu keperluan subyek A masih dibantu 

oleh kedua orangtuanya. Saat makan subyek juga masih 

disuapin oleh ibunya, dan saat akan sekolah ibunya masih 

memakaikan seragam ke subyek. Jika subyek diminta untuk 

mandi sendiri, subyek belum dapat melakukannya. 

 

2) Individu tersebut mampu merias dirinya sendiri.  

Saat peneliti melakukan observasi di rumah subyek pada 

tanggal 8 Desember 2017, terlihat bahwa subyek A belum 

mampu merias dirinya sendiri. Saat mandi, saat subyek A ingin 

mencuci rambutnya, subyek A juga masih perlu dibantu oleh 

ibunya. Ibunya secara perlahan – lahan menyuci rambut 

subyek dan membilas rambut subyek sampai bersih dan tidak 

ada sisa sampo di rambut subyek. Setelah selesai mandi, saat 

subyek A ingin menyisir rambut, subyek A masih dibantu oleh 

ibunya. Ibunya menyisir rambut secara perlahan – lahan 

dikarenakan subyek memiliki rambut yang panjang. Hal ini 
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membuat penampilan subyek A menjadi lebih rapi 

dibandingkan dengan teman – temannya, dikarenakan segala 

sesuatu keperluan yang mengenai subyek A masih dibantu 

oleh kedua orangtuanya. 

 

3) Individu tersebut dapat menggunakan pakaiannya secara 

benar. 

Saat akan berangkat ke sekolah, ibu A masih 

memakaikan kemeja sekolah dan rok sekolah ke subyek A. 

Saat akan memakaikan kaos kaki dan sepatu, ibu A juga masih 

membantu subyek A. Saat di sekolah, jika subyek ingin ke 

kamar mandi, subyek selalu meminta tolong temannya untuk 

membuka kancing roknya. Setelah selesai dari kamar mandi, 

subyek A meminta tolong ke teman satu kelasnya untuk 

menutupkan kancing roknya, namun peneliti meminta subyek A 

untuk menutupkan kancing roknya sendiri. Sebenarnya subyek 

A sudah dapat melakukannya sendiri, namun dikarenakan 

kekhawatiran yang dialami oleh orangtua subyek 

mengakibatkan subyek menjadi anak yang kurang mempunyai 

kemampuan bina diri. 
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4) Individu tersebut dapat melaksanakan tahapan makan dan 

minum dengan baik dan benar. 

  Saat peneliti melakukan observasi terhadap subyek A, 

subyek A belum dapat melaksanakan tahapan makan dengan 

baik dan benar. Hal ini dikarenakan segala sesuatu keperluan 

subyek A masih dibantu oleh kedua orangtuanya, termasuk 

dalam hal makan. Namun, peneliti pernah meminta subyek 

untuk mencoba makan sendiri dan subyek A dapat 

melakukannya sendiri tetapi masih perlu dilatih lagi agar 

makanan yang dimakannya tidak berceceran kemana – mana. 

Untuk minum, subyek A sudah dapat melakukan tahapannya 

secara baik dan benar. 

 

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Bina Diri 

1) Peran Orangtua 

Menurut Masrun (1986), individu yang mempunyai 

kemampuan bina diri yang tinggi adalah individu yang 

orangtuanya dapat menerima secara positif. Sedangkan, 

orangtua A merupakan orangtua yang memiliki perbedaan 

dalam hal membimbing anak, terutama dalam hal 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh A. Ayah A lebih 

mengkhawatirkan kondisi A, sehingga ayah A memiliki 

ketakutan tersendiri jika A melakukan bina diri sendiri, A 
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kurang bersih dalam melakukannya. Sementara ibu subyek, 

sebenarnya lebih menginginkan anak untuk dapat lebih 

mandiri. Namun, karena tipe ibu subyek A merupakan 

seorang istri yang penurut terhadap suami, maka ibu subyek 

A juga selalu mendampingi subyek. Sampai saat ini, ibu A 

selalu menyiapkan segala keperluan A, mulai dari keperluan 

untuk sekolah hingga keperluan untuk sehari – hari. Ibu A 

sering memandikan A hingga buang air besar, ibu A selalu 

membersihkan A. Saat makan di rumah, kedua orangtua A 

selalu menyuapi A. Hal ini juga sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Arellano (2013) yang menunjukkan 

bahwa para ayah yang mempunyai anak dengan IDD 

menunjukkan peran yang overprotective terhadap anak 

dibandingkan dengan peran para ibu.  

Menurut McIntyre (2006), banyak dari orangtua anak 

– anak dengan IDD tidak banyak mengajarkan kemampuan 

bina diri pada anak di dalam rumah, sehingga hal tersebut 

memperkuat perilaku mereka pada kegiatan sehari – hari 

diluar lingkungan rumah. Hal inilah yang membuat 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh A masih kurang 

dibandingkan dengan teman – teman sekelasnya. 
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e. Hasil Tes Psikologi 

1) VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale) 

Item Score 

Subranah Komunikasi 
Reseptif 
Ekspresif 
Tertulis 

Ranah Komunikasi (R+E+T) 

 
26 (4 tahun  6 bulan) 
25 (2 tahun  1 bulan) 
10 (5 tahun 11 bulan) 
61 (3 tahun   0 bulan) 

Subranah Ketrampilan Dalam 
Kehidupan Sehari-hari 

Personil 
Domestik 
Masyarakat 

Kehidupan Sehari-hari (P+D+K) 

 
 
48 (3 tahun 2 bulan) 
  8 (3 tahun 6 bulan) 
  5 (2 tahun 5 bulan) 
61 (3 tahun 4 bulan) 

Subranah Sosialisasi 
Hubungan Antar Personil 
Bermain & Waktu Senggang 
Ketrampilan Mengatasi 

Ranah Sosialisasi 

 
32 (2 tahun 11 bulan) 
23 (4 tahun 11 bulan) 
  7 (3 tahun   7 bulan) 
62 (3 tahun   6 bulan) 

Komposit Skor Tingkah Laku 
Adaptif  

MA = 3 tahun 3 bulan 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes VABS (Vineland Adaptive 

Behavior Scale), diperoleh gambaran kemampuan subyek pada 

aspek komunikasi, keterampilan kehidupan sehari-hari, dan 

sosialisasi. Dimana ketiga kemampuan tersebut merupakan 

kemampuan dasar yang menggambarkan potensi subyek pada 

masing-masing aspek kemampuan. Aspek komunikasi 

menggambarkan potensi subyek dalam melakukan komunikasi 

baik secara aktif maupun pasif. Aspek keterampilan kehidupan 

sehari-hari menggambarkan potensi subyek dalam perawatan diri, 

kemampuan bantu diri serta kemampuannya dalam mengerjakan 
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pekerjaan sehari-hari di rumah yang berhubungan dengan 

perawatan diri. Aspek sosialisasi menggambarkan potensi subyek 

dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya serta bagaimana 

subyek melakukan kegiatan sehari-hari yang berhubungan 

dengan interaksi sosial. 

 

f. Analisis Kasus Subyek 2 

Subyek kedua merupakan seorang perempuan berinisial AR 

dan berusia 14 tahun 7 bulan. Saat ini subyek bersekolah di 

SLB/BC Pelita Ilmu Semarang kelas 6 SD. Subyek merupakan 

anak IDD. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil tes yang 

dilaksanakan oleh Psikolog dengan subyek bahwa tingkat 

kecerdasan subyek adalah dibawah 30. 

A mempunyai kebersihan badan yang baik. Hal ini 

dikarenakan segala sesuatu keperluan subyek A masih dibantu 

oleh kedua orangtuanya. Menurut McIntyre (2006), banyak dari 

orangtua anak – anak dengan IDD tidak banyak mengajarkan 

kemampuan bina diri pada anak di dalam rumah, sehingga hal 

tersebut memperkuat perilaku mereka pada kegiatan sehari – 

hari diluar lingkungan rumah. Sampai saat ini, subyek A masih 

dimandikan oleh ibunya, saat makan subyek juga masih disuapin 

oleh ibunya, dan saat akan sekolah ibunya masih memakaikan 

seragam ke subyek. Subyek A belum mampu merias dirinya 
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sendiri. Saat jam pulang sekolah, subyek tidak banyak 

membantu guru maupun teman – temannya untuk 

membersihkan kelas. Padahal teman – temannya selalu 

membersihkan kelas, tetapi yang dilakukan subyek hanya 

melihat teman – temannya membersihkan kelas. Subyek A 

sudah dapat menerima suatu barang tertentu dengan betul, 

namun subyek belum dapat mengucapkan terima kasih secara 

spontan. Jika subyek tidak disuruh untuk mengucapkan terima 

kasih, subyek A tidak akan melakukannya. 

Dalam hal bina diri, subyek A memiliki kemampuan bina diri 

yang lebih rendah dibandingkan teman – teman sekelasnya. Hal 

ini dikarenakan Orangtua A merupakan orangtua yang memiliki 

perbedaan dalam hal membimbing anak, terutama dalam hal 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh A. Ayah A lebih 

mengkhawatirkan kondisi A, sehingga ayah A memiliki ketakutan 

tersendiri jika A melakukan bina diri sendiri, A kurang bersih 

dalam melakukannya. Sementara ibu subyek, sebenarnya lebih 

menginginkan anak untuk dapat lebih mandiri. Namun, karena 

tipe ibu subyek A merupakan seorang istri yang penurut 

terhadap suami, maka ibu subyek A juga selalu mendampingi 

subyek. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Arellano (2013) yang menunjukkan bahwa para ayah yang 

mempunyai anak dengan IDD menunjukkan peran yang 
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overprotective terhadap anak dibandingkan dengan peran para 

ibu  

Kemampuan bina diri subyek A yang kurang baik ini 

dipengaruhi oleh faktor peran orangtua. Apabila dilihat dari 

orangtua subyek, dapat diketahui bahwa orangtua A merupakan 

orangtua yang memiliki perbedaan dalam hal membimbing anak, 

terutama dalam hal kemampuan bina diri yang dimiliki oleh A. 

Ayah A lebih mengkhawatirkan kondisi A, sehingga ayah A 

memiliki ketakutan tersendiri jika A melakukan bina diri sendiri, A 

kurang bersih dalam melakukannya. Sementara ibu subyek, 

lebih menginginkan anak untuk dapat lebih mandiri. Sampai saat 

ini, ibu A selalu menyiapkan segala keperluan A, mulai dari 

keperluan untuk sekolah hingga keperluan untuk sehari – hari. 

Ibu A sering memandikan A hingga buang air besar, ibu A selalu 

membersihkan A. Saat makan di rumah, kedua orangtua A selalu 

menyuapi A. Padahal, menurut Masrun (1986), individu yang 

mempunyai kemampuan bina diri yang tinggi adalah individu 

yang orangtuanya dapat menerima secara positif. Namun, 

karena Ayah A yang terlalu mengkhawatirkan kondisi kebersihan 

A, maka hal inilah yang membuat kemampuan bina diri yang 

dimiliki oleh A masih kurang dibandingkan dengan teman – 

teman sekelasnya. 
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Bagan 3. 

Kemampuan Bina Diri Subyek 2 

 

IDD 

Faktor yang Mempengaruhi : 
 

 Peran Orangtua 

Orangtua A merupakan orangtua yang memiliki 

perbedaan dalam hal membimbing anak, terutama 

dalam hal kemampuan bina diri yang dimiliki oleh A. 

Ayah A lebih mengkhawatirkan kondisi A, sementara 

ibu subyek, lebih menginginkan anak untuk dapat 

lebih mandiri. Sampai saat ini, ibu A selalu 

menyiapkan segala keperluan A untuk sehari – hari. 

Kemampuan Bina Diri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individu tersebut dapat 
melaksanakan tahapan 
makan dan minum 
dengan baik dan benar 
 Belum mampu makan 

sendiri. 
 Mampu minum. 

Individu tersebut 
memiliki kebersihan 
badan 
 Segala keperluan 

masih dibantu. 
 Masih dimandikan ibu. 
 Ibu masih memakaikan 

seragam. 

Individu tersebut mampu 
merias dirinya sendiri 
 Belum mampu merias 

dirinya sendiri. 

Individu tersebut dapat 
menggunakan 
pakaiannya secara benar 
 Ibu masih memakaikan 

kemeja sekolah dan 
rok sekolah. 
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3. Subyek 3 

a. Identifikasi Subyek 

Subyek ketiga dalam penelitian ini adalah subyek yang 

berinisial RA dan memiliki jenis kelamin laki – laki. Saat ini RA 

berusia 13 tahun 7 bulan. RA merupakan salah satu siswi kelas 

lima SD di SLB/C Pelita Ilmu Semarang. Saat ini, RA mempunyai 

tempat tinggal di kawasan perkampungan yang berada di 

wilayah Semarang Utara. RA merupakan anak tunggal. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes Stanford – Binet 

Intelligence Scale yang dilakukan oleh Psikolog dengan subyek 

RA, diperoleh hasil bahwa subyek RA mendapatkan skor IQ 

dibawah 30 dengan MA 2 tahun 10 bulan dan CA 13 tahun 7 

bulan. Sedangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tes VABS 

(Vineland Adaptive Behavior Scale), diperoleh hasil bahwa 

subyek RA mempunyai MA 3 tahun 1 bulan. 

 

b. Hasil Wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 

R merupakan salah satu siswa kelas lima SD di SLB/C Pelita 

Ilmu Semarang. Subyek R berdomisili di Semarang. R merupakan 

anak tunggal. Kedua orangtua R sudah bercerai sejak R masih 

kecil dan sekarang ini ibu R sudah menikah lagi. Ayah tiri R saat 

ini berusia 44 tahun. Ayah tiri R mempunyai pendidikan terakhir 
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yaitu SMA dan sekarang ini ayah tiri mempunyai usaha bengkel 

khusus mobil yang berada di halaman rumah R. Sedangkan, ibu R 

saat ini berusia 40 tahun. Ibu R mempunyai pendidikan terakhir 

SMK. Ibu R mempunyai usaha membuka warung makanan di 

daerah Stasiun Poncol. 

Saat ini, R bertempat tinggal di kawasan perkampungan 

yang berada di Semarang. R tinggal bersama dengan ayah, ibu, 

dan nenek dari ibu R. Ibu R yang merupakan penjual warung 

makanan harus bekerja hampir setiap hari dari jam 10 pagi hingga 

jam 7 malam, sehingga R di rumah sering bersama dengan ayah 

tiri dan neneknya. Setiap hari, subyek berangkat dan pulang 

sekolah dengan jalan kaki dan tidak diantar atau dijemput oleh 

orangtua. Hal ini dikarenakan jarak rumah klien denga sekolah 

subyek R hanya berjarak beberapa meter. 

 

2) Riwayat Perkembangan Subyek 

Saat lahir, subyek dilahirkan secara normal di salah satu 

klinik bersalin di Semarang. Saat subyek lahir, ibu R tidak 

memberikan ASI. Hal ini dikarenakan kondisi ibu R yang kurang 

baik. Sejak subyek lahir hingga subyek berusia 3 tahun, subyek 

hanya minum susu formula saja. Saat subyek berusia 3 tahun 

subyek berhenti minum susu. Saat subyek berusia 6 bulan, 

subyek sering jatuh dari tempat tidur. Menurut dokter yang 
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memeriksa kondisi subyek dan berdasarkan hasil CT scan, saat 

itu syaraf subyek mengalami suatu keterhambatan.  

Saat TK, subyek masuk ke sekolah umum. Namun, kurang 

lebih 1 bulan sekolah di TK tersebut, subyek disarankan oleh 

pihak sekolah untuk pindah ke SDLB karena subyek sering 

mengganggu teman – temannya dan perkembangan belajar 

subyek tidak sesuai dengan teman seusianya. Kemudian ibu 

subyek memindahkan subyek ke SLB. Saat ini, kedua orangtua 

kandung subyek sudah bercerai, tetapi ibu subyek sekarang ini 

sudah menikah lagi. Saat ini, subyek tinggal bersama ibu, ayah 

tiri, dan neneknya. 

 

3) Kemampuan Bina Diri 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan guru pada tanggal 11 Desember 2017 menyatakan bahwa 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh subyek yaitu bagus. 

Subyek sudah dapat memakai baju sendiri, memakai celana 

dengan benar, makan tanpa ada yang tersisa di daerah sekitar 

mulut, membuang sisa makanan di tempat sampah, menyapu, 

mengepel, mandi secara mandiri. Subyek juga sudah dapat 

melakukan tahapan mencuci rambut dengan benar, walaupun 

kurang bersih. Jika subyek ingin buang air besar maupun buang 

air kecil, subyek akan langsung menuju kamar mandi dan 
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membersihkannya sendiri. Subyek berangkat dan pulang sekolah 

juga dengan jalan kaki dan tidak diantar atau dijemput oleh 

orangtua. Menurut guru kelas subyek, peran orangtua dalam 

membimbing subyek R dalam meningkatkan kemampuan bina diri 

yang dimiliki oleh subyek itu sangatlah penting karena waktu anak 

di rumah lebih lama dibandingkan dengan waktu anak di sekolah. 

Menurut guru kelas subyek, semakin usia subyek bertambah dan 

semakin subyek naik kelas, subyek menunjukkan perkembangan 

dalam kemampuan bina diri. Pada akhir wawancara, peneliti 

menanyakan kepada guru kelas R mengenai faktor yang paling 

dominan yang mempengaruhi anak dalam kemampuan bina diri. 

Menurut guru kelas R, faktor yang paling mempengaruhi 

kemampuan bina diri anak adalah orangtua dan kecerdasan anak 

itu sendiri. 

Kemudian pada tanggal 12 Desember 2017, peneliti 

mewawancarai ibu subyek di rumah. Menurut ibu subyek, subyek 

merupakan anak yang mempunyai kemampuan bina diri yang 

bagus. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan perlakukan antara 

bapak dan ibu terhadap kemampuan bina diri yang dimiliki oleh 

subyek. Orangtua subyek cenderung orangtua yang mendukung 

langkah anaknya agar dapat menjadi anak yang mandiri. 

Misalnya, saat ada lomba – lomba yang diadakan bertepatan di 

bulan Agustus, orangtua subyek selalu mendukung subyek agar 
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subyek mengikuti setiap perlombaan yang ada. Saat ini, subyek 

sudah dapat melakukan mandi secara mandiri, sudah dapat 

keramas secara mandiri, sudah dapat makan dan setelah makan 

subyek selalu mencuci piringnya, jika rumah sedang banjir subyek 

akan membantu, jika ibunya memasak subyek akan selalu 

membantu. Pada akhir wawancara, peneliti menanyakan kepada 

ibu subyek mengenai faktor yang paling dominan yang 

mempengaruhi anak dalam kemampuan bina diri. Menurut ibu 

subyek, faktor yang paling mempengaruhi kemampuan bina diri 

anak adalah orangtua, pendidikan, dan kecerdasan anak itu 

sendiri. 

 

c. Hasil Observasi 

Subyek ketiga yang di observasi oleh peneliti adalah 

seorang laki – laki berinisial RA dan berusia 13 tahun 7 bulan. 

Saat ini subyek bersekolah di SLB/BC Pelita Ilmu Semarang 

kelas 5 SD. Subyek memiliki kulit sawo matang dan memiliki 

rambut ikal. Subyek memiliki tinggi badan yang ideal untuk 

tingkat seusianya. 

Pada saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 4 

Desember 2017 hingga 16 Desember 2017, subyek beberapa 

kali datang terlambat datang ke sekolah karena subyek bangun 

kesiangan. Di kelas subyek, terdapat lima murid dan satu guru. 
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Saat di kelas, subyek tidak fokus pada pelajaran dan lebih 

banyak memperhatikan teman – teman satu kelasnya. Subyek 

merupakan anak yang tidak bisa duduk dengan diam dan 

tenang. Subyek selalu beranjak dari tempat duduk dan 

mengganggu temannya.  Dalam hal pelajaran, saat ada tugas 

subyek selalu dibantu oleh guru, baik dalam hal menulis 

maupun menirukan huruf – huruf yang ada di papan tulis. 

Subyek juga belum mengetahui huruf, angka, warna. 

Saat jam pulang sekolah, subyek selalu membantu guru 

dan teman – temannya untuk membersihkan kelas. Dengan 

kesadaran diri yang dimiliki oleh subyek, subyek selalu 

meletakan meja dan kursi yang dipakainya saat pelajaran 

ditempat yang sudah disediakan. Setelah meletakan meja dan 

kursi ke tempat yang sudah disediakan, subyek selalu 

mengambil ember dan kemudian mengepel lantai kelas. 

Setelah kegiatan membersihkan kelas telah selesai, subyek 

pulang dengan jalan kaki karena jarak rumah subyek sangat 

dekat. 

Dalam hal bina diri, subyek memiliki kemampuan bina diri 

yang baik. Subyek sudah bisa mandi secara mandiri. Subyek 

juga sudah bisa mencuci rambutnya sendiri dengan tahapan 

yang benar, menggosok gigi secara mandiri. Sebelum tidur, 

subyek juga sudah terbiasa untuk buang air kecil terlebih 
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√dahulu agar tidak mengompol di kasur. Subyek sudah dapat 

memakai seragam sekolah secara mandiri. Subyek juga sudah 

dapat memakai kaos kaki dan sepatu dengan benar. Subyek 

juga sudah dapat makan secara mandiri. Subyek juga sudah 

dapat makan secara mandiri dan makanan yang dimakan tidak 

tumpah kemana – mana. 

 

No Ciri – Ciri M TM 

1. Individu tersebut memiliki kebersihan 

badan.  

- Dapat mandi secara benar 

- Dapat menggosok gigi secara 

benar 

 

 

√ 

√ 

 

2. Individu tersebut mampu merias 

dirinya sendiri.  

- Dapat menyisir rambutnya dengan 

benar 

- Dapat mencuci rambut dengan 

tahapan yang benar 

 

 

√ 

 

√ 

 

3. Individu tersebut dapat menggunakan 

pakaiannya secara benar. 

- Dapat membuka kancing baju 

dengan benar 

- Dapat memasang kancing baju 

dengan benar.  

- Dapat membuka tali sepatu 

dengan benar 

- Dapat memasang tali sepatu yang 

benar 

- Dapat memakai baju dengan 

benar. 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

4. Individu tersebut dapat melaksanakan 

tahapan makan dan minum dengan 

baik dan benar 

- Dapat melaksanakan tahapan 

 

 

 

√ 
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makan dengan baik dan benar. 

- Dapat melaksanakan tahapan 

minum dengan baik dan benar. 

 

√ 

Tabel 5. 
Hasil Observasi Subyek 3 

 

1. Individu tersebut memiliki kebersihan badan. 

Subyek R mempunyai kebersihan badan yang cukup baik. 

Saat peneliti melakukan observasi di rumah subyek pada 

tanggal 13 Desember 2017, subyek R sudah dapat mandi 

secara mandiri. Saat buang air kecil maupun buang air besar, 

subyek R sudah dapat melakukannya sendiri dan sudap dapat 

membersihkannya. Subyek R juga sudah dapat menggosok gigi 

secara benar. Hal pertama yang dilakukan subyek R saat 

menggosok gigi adalah mengambil air di gelas khusus untuk 

menggosok gigi. Kemudian subyek akan menggosok giginya 

secara benar. Setelah selesai menggosok gigi, subyek akan 

mengambil handuk untuk membersihkan sisa – sisa air yang 

ada di mulut subyek. 

 

2. Individu tersebut mampu merias dirinya sendiri.  

Subyek R sudah mampu merias dirinya sendiri. Saat 

mandi, R juga melakukan mencuci rambut secara mandiri. R 

dapat mencuci rambut dengan tahapan yang benar. Saat 

mencuci rambut, R akan meletakan sampo langsung ke 
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kepalanya dan menggosok samponya di kepala hingga 

berbusa. Kemudian R akan membilas rambutnya sampai 

bersih. Setelah selesai mandi dan mencuci rambutnya, R akan 

mengeringkan badan serta rambutnya dengan menggunakan 

handuk. Setelah itu, R akan melakukan memakai baju secara 

mandiri. Setelah subyek R mandi, subyek R akan menyisir 

rambutnya dengan benar. R mempunyai rambut yang 

bergelombang. Saat menyisir rambut, R akan melakukannya 

dengan penuh hati – hati.  

  

3. Individu tersebut dapat menggunakan pakaiannya secara 

benar.  

Saat ini, R sudah dapat menggunakan pakaiannya secara 

mandiri. Sebelum berangkat ke sekolah, R memakai seragam 

sekolahnya secara mandiri. Saat R memakai kemeja sekolah, 

R sudah dapat memahami cara membuka dan memasang 

kancing baju dengan benar. R juga memakai celana 

sekolahnya dengan benar. R juga sudah dapat menggunakan 

sepatu secara mandiri. Saat akan memakai sepatu, R akan 

memakai kaos kaki terlebih dulu, kemudian R langsung 

memakai sepatu sekolahnya. Saat pulang sekolah, R juga akan 

melepaskan kemeja sekolah dan celana sekolahnya sendiri dan 

tanpa bantuan orang lain. 
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4. Individu tersebut dapat melaksanakan tahapan makan dan 

minum dengan baik dan benar. 

Saat ini, R sudah dapat makan secara mandiri. R sudah 

dapat melaksanakan tahapan makan dengan benar. Saat jam 

istirahat, R akan membeli makanan ataupun minuman di kantin 

sekolah secara mandiri. Kemudian R akan memakan makanan 

dan meminum minumannya yang telah dibelinya di kantin 

sekolah. Saat makan, makanan yang dimakan oleh R tidak 

berceceran kemana – mana. Jika terdapat sisa makanan pada 

makanannya, R akan membuang sisa makanan tersebut di 

tempat sampah. 

 

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Bina Diri 

1) Peran orangtua 

Menurut Masrun (1986), individu yang mempunyai 

kemampuan bina diri yang tinggi adalah individu yang 

orangtuanya dapat menerima secara positif. Hal ini juga 

terdapat pada orangtua subyek R. Walaupun kedua 

orangtua kandung subyek R sudah bercerai dan ibu R sudah 

menikah lagi, tetapi ayah tiri subyek R sangat menyayangi R. 

Ayah tiri dan ibu subyek R merupakan orangtua yang selalu 

medukung setiap aktivitas bina diri yang dilakukan anak. 
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Ayah tiri dan ibu subyek R selalu melatih dan membimbing R 

agar R kelak menjadi orang yang mandiri.  

Menurut Hurlock (1990), 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. Hal ini membuat R menjadi anak 

yang mempunyai kemampuan bina diri yang bagus. Dalam 

hal bina diri, R sudah dapat melakukan kegiatan bina diri 

sehari – hari tanpa bantuan orang lain, seperti mandi; 

mencuci rambut dengan bersih; mempunyai toilet training 

yang bagus; makan tanpa belepotan; setelah selesai makan, 

sisa  makanan yang ada dibuang ditempat sampah, mencuci 

piring dan gelas yang ada, kemudian subyek R akan 

langsung meletakannya di rak piring, menyapu lantai saat di 

rumah atau saat di kelas, mengepel lantai saat di rumah 

atau saat di kelas.  

 

2) Usia 

Menurut Nota, dkk (2007), salah satu faktor 

seseorang dapat melakukan kegiatan sehari –hari adalah 

usia. Menurut Masrun (1986), individu akan berusaha 
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melepaskan diri dari orangtuanya, dalam hal ini berarti 

individu cenderung tidak akan meminta bantuan kepada 

orang lain dalam memecahkan masalah yang sedang 

dihadapinya. Hal ini juga terdapat pada subyek R. Saat ini 

usia R yaitu 13 tahun 7 bulan. Di usia R sekarang ini, R 

sudah tidak tergantung pada orang lain. Seluruh aktivitas 

bina diri yang dilakukannya sehari – hari dapat dilakukannya 

secara mandiri. Saat di sekolah, R sudah dapat membeli 

makanan di kantin sekolah dan makan secara mandiri, R 

mempunyai toilet training yang bagus sehingga jika R ingin 

buang air kecil maupun buang air besar subyek R dapat 

melakukannya sendiri. Saat pulang sekolah, R selalu 

merapikan meja dan kursinya dengan benar, kemudian R 

akan selalu mengambil sapu untuk menyapu lantai dan 

mengepel lantai kelasnya. Di sekolah, R merupakan salah 

satu anak berkebutuhan khusus yang dapat menerapkan 

kemampuan bina diri yang baik. 

 

3) Pendidikan 

Menurut Masrun (1986) pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri 

seseorang. Pendidikan ini secara tidak langsung telah 

membawa individu kepada suatu bentuk suatu usaha dari 
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lingkungan keluarganya ke dalam kelompok teman 

sebayanya sehingga terlihat adanya kecenderungan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan tenyata semakin tinggi 

kemandirian seseorang. Hal ini juga sesuai dengan 

pernyataan Ibu R dan guru kelas R. Ibu R dan guru kelas R 

menyatakan bahwa semakin R naik kelas, R semakin 

menunjukkan kemampuan bina dirinya. Saat ini R sudah 

menginjak kelas 5 SD. Jika dulu sebelum kelas 5 SD, R 

masih sering buang air besar di celana, tetapi semakin R 

naik kelas R sudah dapat memahami jika R ingin buang air 

besar maupun buang air kecil R akan langsung ke kamar 

mandi. Sebelum R kelas 5 SD, saat pulang sekolah R juga 

tidak pernah meletakan meja dan kursinya di tempat yang 

benar jika tidak disuruh terlebih dahulu oleh gurunya, tetapi 

sekarang ini R sudah dapat memahami apa yang R harus 

dilakukannya, R selalu meletakan meja dan kursinya dengan 

benar dan R akan langsung membersihkan ruangan 

kelasnya tanpa disuruh terlebih dahulu oleh guru kelasnya.  

 

4) Interaksi sosial 

Menurut Nota, dkk (2007), salah satu faktor 

seseorang dapat melakukan kegiatan sehari –hari adalah 

interaksi sosial. Individu yang mempunyai kemampuan 
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dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta mampu 

menyesuaikan diri dengan baik akan mendukung perilaku 

yang bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan segala 

permasalahan yang dihadapinnya (Masrun, 1986).  Ibu R 

dan guru kelas R menyatakan bahwa interaksi sosial antara 

R dengan teman – teman R membuat R menjadi anak yang 

mempunyai kemampuan bina diri. Hal ini dikarenakan jika di 

lingkungan sekolah, teman – teman R mempunyai 

kemampuan bina diri yang baik, maka R akan terpacu untuk 

mempunyai kemampuan bina diri yang baik juga. Di kelas R, 

terdapat empat orang siswa. Tiga orang siswa mempunyai 

kemampuan bina diri yang bagus, termasuk R. Saat pulang 

sekolah kedua teman R dan R, sudah dapat memahami 

kewajiban apa yang harus mereka lakukan. Kedua teman R 

dan R akan langsung mengambil sapu ataupun alat untuk 

mengepel lantai. R juga sudah dapat memahami, jika kedua 

temannya yang menyapu lantai kelas, maka R yang akan 

mengepel lantai kelasnya. 

 

e.  Hasil Tes Psikologi 

1) VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale) 

Item Score 

Subranah Komunikasi 
Reseptif 
Ekspresif 

 
21 (2 tahun  2 bulan) 
15 (1 tahun  6 bulan) 
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Tertulis 
Ranah Komunikasi (R+E+T) 

  0 (1 tahun  6 bulan) 
36 (1 tahun  7 bulan) 

Subranah Ketrampilan Dalam 
Kehidupan Sehari-hari 

Personil 
Domestik 
Masyarakat 

Kehidupan Sehari-hari (P+D+K) 

 
 
  65 (5 tahun 8 bulan) 
  25 (6 tahun 3 bulan) 
  10 (3 tahun 6 bulan) 
100 (5 tahun 6 bulan) 

Subranah Sosialisasi 
Hubungan Antar Personil 
Bermain & Waktu Senggang 
Ketrampilan Mengatasi 

Ranah Sosialisasi 

 
33 (3 tahun 2 bulan) 
14 (1 tahun 7 bulan) 
  3 (2 tahun 3 bulan) 
50 (2 tahun 5 bulan) 

Komposit Skor Tingkah Laku 
Adaptif  

MA = 3 tahun 1 bulan 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes VABS (Vineland Adaptive 

Behavior Scale) yang dilakukan oleh Psikolog dengan ibu subyek 

diperoleh gambaran kemampuan subyek pada aspek 

komunikasi, keterampilan kehidupan sehari-hari, dan sosialisasi. 

Dimana ketiga kemampuan tersebut merupakan kemampuan 

dasar yang menggambarkan potensi subyek pada masing-

masing aspek kemampuan. Aspek komunikasi menggambarkan 

potensi subyek dalam melakukan komunikasi baik secara aktif 

maupun pasif. Aspek keterampilan kehidupan sehari-hari 

menggambarkan potensi subyek dalam perawatan diri, 

kemampuan bantu diri serta kemampuannya dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari di rumah yang berhubungan dengan 

perawatan diri. Aspek sosialisasi menggambarkan potensi 

subyek dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya serta 
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bagaimana subyek melakukan kegiatan sehari-hari yang 

berhubungan dengan interaksi sosial. 

 

f.  Analisis Kasus Subyek 3 

Subyek ketiga merupakan seorang laki – laki berinisial RA 

dan berusia 13 tahun 7 bulan. Saat ini subyek bersekolah di 

SLB/BC Pelita Ilmu Semarang kelas 5 SD. Subyek merupakan 

anak IDD. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil tes yang 

dilaksanakan oleh Psikolog dengan subyek bahwa tingkat 

kecerdasan subyek adalah dibawah 30. 

Subyek R mempunyai kebersihan badan yang cukup baik. 

Subyek R sudah dapat mandi secara mandiri. Saat mandi, R 

juga melakukan mencuci rambut secara mandiri. Saat buang air 

kecil maupun buang air besar, subyek R sudah dapat 

melakukannya sendiri dan sudap dapat membersihkannya. 

Subyek R juga sudah dapat menggosok gigi secara benar. R 

juga sudah mampu merias dirinya sendiri, seperti menyisir 

rambutnya dengan benar. R juga sudah dapat menggunakan 

pakaiannya secara mandiri. Subyek R sudah dapat 

menggunakan dan merawat alat bantu yang ada, seperti 

contohnya setelah selesai menggosok gigi, subyek R akan 

langsung meletakan sikat gigi dan pasta giginya ke tempat 

khusus di kamar mandi rumah subyek. R juga sudah dapat 



112 

 

membersihkan suatu ruangan sampai bersih, yaitu menyapu dan 

mengepel lantai sampai bersih. R juga sudah dapat 

melaksanakan tahapan makan dan minum dengan baik dan 

benar. 

Dalam hal bina diri, subyek memiliki kemampuan bina diri 

yang baik. Hal ini dikarenakan ayah tiri dan ibu subyek R 

merupakan orangtua yang selalu medukung setiap aktivitas bina 

diri yang dilakukan anak. Ayah tiri dan ibu subyek R selalu 

melatih dan membimbing R agar R kelak menjadi orang yang 

mandiri. 

Kemampuan bina diri subyek R yang baik ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu peran orangtua, usia, pendidikan, 

interaksi sosial. Menurut Masrun (1986), individu yang mempunyai 

kemampuan bina diri yang tinggi adalah individu yang 

orangtuanya dapat menerima secara positif. Hal ini juga terdapat 

pada orangtua subyek R. Apabila dilihat dari orangtua subyek, 

Walaupun kedua orangtua kandung subyek R sudah bercerai dan 

ibu R sudah menikah lagi, tetapi ayah tiri subyek R sangat 

menyayangi R. Ayah tiri dan ibu subyek R merupakan orangtua 

yang selalu medukung setiap aktivitas bina diri yang dilakukan 

anak. Ayah tiri dan ibu subyek R selalu melatih dan membimbing 

R agar R kelak menjadi orang yang mandiri. Menurut Hurlock 

(1990), orangtua sangat merangsang kemampuan bina diri anak, 
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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. 

Menurut Nota, dkk (2007), salah satu faktor seseorang dapat 

melakukan kegiatan sehari –hari adalah usia. Menurut Masrun 

(1986), 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. Di usia R sekarang ini, R sudah tidak 

tergantung pada orang lain. Seluruh aktivitas bina diri yang 

dilakukannya sehari – hari dapat dilakukannya secara mandiri.  

Menurut Masrun (1986) pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri seseorang. 

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. Ibu R dan guru kelas R 

menyatakan bahwa semakin R naik kelas, R semakin 

menunjukkan kemampuan bina dirinya. Saat ini R sudah 

menginjak kelas 5 SD. Jika dulu sebelum kelas 5 SD, R masih 

sering buang air besar di celana, tetapi semakin R naik kelas R 
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sudah dapat memahami jika R ingin buang air besar maupun 

buang air kecil R akan langsung ke kamar mandi. Sebelum R 

kelas 5 SD, saat pulang sekolah R juga tidak pernah meletakan 

meja dan kursinya di tempat yang benar jika tidak disuruh terlebih 

dahulu oleh gurunya, tetapi sekarang ini R sudah dapat 

memahami apa yang R harus dilakukannya, R selalu meletakan 

meja dan kursinya dengan benar dan R akan langsung 

membersihkan ruangan kelasnya tanpa disuruh terlebih dahulu 

oleh guru kelasnya.  

Menurut Nota, dkk (2007), salah satu faktor seseorang dapat 

melakukan kegiatan sehari – hari adalah 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 (Masrun, 

1986). Ibu R dan guru kelas R menyatakan bahwa interaksi sosial 

antara R dengan teman – teman R membuat R menjadi anak yang 

mempunyai kemampuan bina diri. Hal ini dikarenakan jika di 

lingkungan sekolah, teman – teman R mempunyai kemampuan 

bina diri yang baik, maka R akan terpacu untuk mempunyai 

kemampuan bina diri yang baik juga. Di kelas R, terdapat empat 

orang siswa. Tiga orang siswa mempunyai kemampuan bina diri 

yang bagus, termasuk R. Saat pulang sekolah kedua teman R dan 
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R, sudah dapat memahami kewajiban apa yang harus mereka 

lakukan. Kedua teman R dan R akan langsung mengambil sapu 

ataupun alat untuk mengepel lantai. R juga sudah dapat 

memahami, jika kedua temannya yang menyapu lantai kelas, 

maka R yang akan mengepel lantai kelasnya. 
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Bagan 4. 
Kemampuan Bina Diri Subyek 3 

 

IDD 

Faktor yang Mempengaruhi : 
 

 Peran Orangtua 
Ayah tiri dan ibu subyek R merupakan orangtua yang selalu 

medukung setiap aktivitas bina diri yang dilakukan anak. Ayah 
tiri dan ibu subyek R selalu melatih dan membimbing R agar R 
kelak menjadi orang yang mandiri. 
 
 Usia 

Di usia R sekarang ini, R sudah tidak tergantung pada orang 
lain. Seluruh aktivitas bina diri yang dilakukannya sehari – hari 
dapat dilakukannya secara mandiri. 

 
 Pendidikan 

Semakin R naik kelas, R semakin menunjukkan kemampuan 
bina dirinya.  

 
 Interaksi Sosial 

Interaksi sosial antara R dengan teman – teman R membuat 
R menjadi anak yang mempunyai kemampuan bina diri. Hal ini 
dikarenakan jika di lingkungan sekolah, teman – teman R 
mempunyai kemampuan bina diri yang baik, maka R akan 
terpacu untuk mempunyai kemampuan bina diri yang baik juga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan Bina Diri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individu tersebut memiliki 
kebersihan badan 
 Memiliki kebersihan 

badan yang cukup baik. 
 Mampu mandi sendiri. 
 Mampu menggosok 

gigi. 

 

Individu tersebut mampu 
merias dirinya sendiri 
 Mampu menyisir 

rambut. 
 Mampu mencuci 

rambut. 

Individu tersebut dapat 
menggunakan 
pakaiannya secara benar 
 Mampu menggunakan 

pakaian sendiri. 
 Mampumembuka dan 

memasang kancing 
baju. 

 Mampu menggunakan 
sepatu. 

Individu tersebut dapat 
melaksanakan tahapan 
makan dan minum 
dengan baik dan benar 
 Mampu makan dan 

minum, 


