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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Tema Utama yang Muncul antar Kasus 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri 

pada anak IDD di SLB/C Pelita Ilmu Semarang. Faktor – faktor tersebut, 

antara lain : peran orangtua, usia, pendidikan, dan interaksi sosial. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan terhadap ketiga subyek, faktor – faktor 

tersebut dapat mempengaruhi kemampuan bina diri subyek. Berikut ini 

penjelasannya mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan 

bina diri pada anak IDD di SLB/C Pelita Ilmu Semarang, antara lain: 

1) Peran orangtua  

Individu yang mempunyai kemampuan bina diri yang tinggi 

adalah individu yang orangtuanya dapat menerima secara positif. 

 Hal ini terdapat pada kedua orangtua subyek 1 dan subyek 3 

merupakan orangtua yang selalu medukung setiap aktivitas bina diri 

yang dilakukan anak. Kedua orangtua subyek 1 dan subyek 3 selalu 

membimbing dan mengajarkan anak mereka untuk kelak menjadi 

orang yang mandiri. Sementara untuk subyek 2, orangtua subyek 2 

memiliki perbedaan dalam hal membimbing anak, terutama dalam 

hal kemampuan bina diri yang dimiliki subyek. Ayah subyek 2 lebih 

mengkhawatirkan kondisi subyek 2, sehingga ayah 2 memiliki 

ketakutan tersendiri jika subyek 2 melakukan bina diri sendiri, subyek 
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2 kurang bersih dalam melakukannya. Sementara ibu subyek 2, 

sebenarnya lebih menginginkan anak untuk dapat lebih mandiri. 

Namun, karena tipe ibu subyek 2 merupakan seorang istri yang 

penurut terhadap suami, maka ibu subyek 2 juga selalu 

mendampingi subyek dan menyiapkan segala keperluan subyek. Hal 

inilah yang membuat kemampuan bina diri yang dimiliki oleh subyek 

2 masih kurang dibandingkan dengan teman – teman sekelasnya. 

 

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. 

 Hal ini juga terdapat di usia subyek 1 dan subyek 3 sekarang ini, 

subyek sudah tidak tergantung pada orang lain. Seluruh aktivitas 

bina diri yang dilakukannya sehari – hari dapat dilakukannya secara 

mandiri. Sementara untuk subyek 2, sampai saat ini subyek 2 masih 

tergantung pada orang lain, terutama orangtua. 

 

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 
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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 terdapat pada subyek 1 dan subyek 3 semakin kedua 

subyek tersebut naik kelas, semakin menunjukan kemampuan bina 

dirinya. Sementara untuk subyek 2, semakin subyek 2 naik kelas, 

belum menunjuk kemampuan bina dirinya. 

 

4) 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. 

 Interaksi sosial antara subyek 3 dengan teman – teman subyek 3 

membuat subyek 3 menjadi anak yang mempunyai kemampuan bina 

diri. Hal ini dikarenakan jika di lingkungan sekolah, teman – teman 

subyek 3 mempunyai kemampuan bina diri yang baik, maka subyek 

3 akan terpacu untuk mempunyai kesamaan dalam hal kemampuan 

bina diri yang baik juga. Sementara, interaksi sosial  Subyek 1 dan 

Subyek 2 dengan teman – teman subyek tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan bina diri kedua subyek. 

 



120 

 

B. Dinamika Psikologis 

IDD 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). Anak dengan IDD sering mengalami 

permasalahan dalam hal kehidupan sehari – hari dibandingkan dengan 

kebanyakan anak – anak pada umumnya (Roeden, dkk, 2014). Di dalam 

kehidupan sehari – hari, seseorang yang berusia 18 tahun dianggap 

mampu membuat suatu keputusan untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk 

seseorang dengan IDD yang berusia 18 tahun mungkin masih 

memerlukan bantuan dan dukungan, terutama dalam hal kemampuan 

bina diri (Sarkar, 2015). 

Kemampuan bina diri merupakan kemampuan yang dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari – hari secara mandiri (Flynn & Healy, 2011). 

Yang termasuk dalam kemampuan bina diri adalah 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 (Wheeler, 2007). 

Menurut Utomo (2007), anak yang mempunyai kemampuan bina diri 

adalah anak yang mempunyai ciri – ciri sebagai berikut : memiliki 

kebersihan badan; mampu merias dirinya sendiri, contohnya : dapat 

menyisir rambutnya dengan benar, dapat mencuci rambut dengan 

tahapan yang benar; dapat menggunakan pakaiannya secara benar, 
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misalnya : cara membuka dan memasang kancing baju dengan benar, 

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

dengan benar; dapat menggunakan dan merawat alat bantu yang ada; 

dapat membersihkan suatu ruangan sampai bersih, dapat menyapu dan 

mengepel lantai, dan membuang sampah pada tempatnya; dapat 

melaksanakan tahapan makan dan minum dengan baik dan benar; dapat 

mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam, dan dapat menerima 

suatu barang dengan betul. 

Berdasarkan hasil observasi dengan ketiga subyek, didapatkan 

hasil bahwa subyek 1 dan Subyek 3 memiliki kebersihan badan yang 

cukup baik. Subyek 1 dan Subyek 3 sudah dapat mandi dan menggosok 

gigi secara mandiri. Sementara, subyek 2 memiliki kebersihan badan yang 

baik dikarenakan segala sesuatu keperluannya masih dibantu oleh kedua 

orangtua. Subyek 1 dan subyek 3 mampu merias dirinya sendiri dengan 

menyisir rambutnya dengan penuh hati – hati dan dapat mencuci rambut 

dengan tahapan yang benar. Sementara, subyek 2 belum mampu merias 

dirinya sendiri. Subyek 1 dan Subyek 3 sudah dapat menggunakan 

pakaian secara mandiri dan sudah dapat menggunakan sepatu secara 

mandiri. Sementara, subyek 2 belum dapat menggunakan pakaian secara 

benar karena masih dibantu ibu. Subyek 1 dan subyek 3 sudah dapat 

menggunakan dan merawat alat bantu yang ada, sedangkan subyek 2 

dapat menggunakan dan merawat alat bantu yang ada. Subyek 1 dan 

subyek 3 dapat membersihkan suatu ruangan sampai bersih, sedangkan 
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subyek 2 belum dapat membersihkan suatu ruangan sampai bersih. Jika 

tidak disuruh, subyek 2 tidak akan melakukannya. Subyek 1 dan subyek 3 

sudah dapat melaksanakan tahapan makan dan minum dengan baik dan 

benar, sedangkan subyek 2 belum dapat melaksanakan tahapan makan 

dengan baik dan benar. Subyek 1 dan Subyek 3 mempunyai kesamaan, 

yaitu mempunyai keterbatasan dalam cara berbicara. Namun, jika subyek 

3 diajari kosakata baru dengan berlahan – lahan, subyek 3 akan 

mengikutinya dan subyek 3 sudah dapat memberikan salam kepada guru 

– gurunya, yaitu dengan menyalami tangan guru – gurunya. Sementara, 

subyek 2 jika tidak disuruh untuk mengucapkan terima kasih ataupun 

salam, subyek tidak akan melakukannya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

peneliti dapat diketahui bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi 

kemampuan bina diri pada anak IDD di SLB Pelita Ilmu Semarang, antara 

lain : peran orangtua, usia, pendidikan, dan 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 kedua orangtua subyek 1 dan subyek 3 merupakan 

orangtua yang selalu medukung setiap aktivitas bina diri yang dilakukan 

anak. Kedua orangtua subyek 1 dan subyek 3 selalu membimbing dan 

mengajarkan anak mereka untuk kelak menjadi orang yang mandiri. 

Menurut Hurlock (1990), orangtua sangat merangsang kemampuan bina 

diri anak, dimana orangtua mempunyai peran sebagai pembimbing yang 
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memperhatikan terhadap setiap aktivitas dan kebutuhan anak, terutama 

yang berhubungan dengan studi pergaulannya baik dilingkungan keluarga 

maupun sekolah. Sementara untuk subyek 2, orangtua subyek 2 memiliki 

perbedaan dalam hal membimbing anak, terutama dalam hal kemampuan 

bina diri yang dimiliki subyek. Ayah subyek 2 lebih mengkhawatirkan 

kondisi subyek 2, sehingga ayah 2 memiliki ketakutan tersendiri jika 

subyek 2 melakukan bina diri sendiri, subyek 2 kurang bersih dalam 

melakukannya. Sementara ibu subyek 2, sebenarnya lebih menginginkan 

anak untuk dapat lebih mandiri. Namun, karena tipe ibu subyek 2 

merupakan seorang istri yang penurut terhadap suami, maka ibu subyek 2 

juga selalu mendampingi subyek dan menyiapkan segala keperluan 

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 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 subyek 2 masih kurang dibandingkan dengan teman – teman 

sekelasnya. 

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

melakukan kegiatan sehari – hari adalah usia. Menurut Masrun (1986), 
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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 di usia subyek 1 dan subyek 3 sekarang ini, subyek sudah tidak 

tergantung pada orang lain. Seluruh aktivitas bina diri yang dilakukannya 

sehari – hari dapat dilakukannya secara mandiri. Sementara untuk subyek 

2, sampai saat ini subyek 2 masih tergantung pada orang lain, terutama 

orangtua. 

 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.  Hal ini juga 

terdapat pada subyek 1 dan subyek 3 semakin kedua subyek tersebut 

naik kelas, semakin menunjukan kemampuan bina dirinya. Sementara 

untuk subyek 2, semakin subyek 2 naik kelas, belum menunjuk 

kemampuan bina dirinya. 

 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 



125 

 

permasalahan yang dihadapinnya (Masrun, 1986). Interaksi sosial antara 

subyek 3 dengan teman – teman subyek 3 membuat subyek 3 menjadi 

anak yang mempunyai kemampuan bina diri. Hal ini dikarenakan jika di 

lingkungan sekolah, teman – teman subyek 3 mempunyai kemampuan 

bina diri yang baik, maka subyek 3 akan terpacu untuk mempunyai 

kesamaan dalam hal kemampuan bina diri yang baik juga. Sementara, 

interaksi sosial  Subyek 1 dan Subyek 2 dengan teman – teman subyek 

tidak berpengaruh terhadap kemampuan bina diri kedua subyek. 

Kondisi anak IDD yang mempunyai keterlambatan intelektual, 

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

permasalahan dan salah satunya adalah kemampuan bina diri yang 

dimiliki anak IDD. Menurut Brown (2004), pada anak berkebutuhan 

khusus, anak yang mandiri memiliki kebahagiaan, kualitas dan kepuasan 

hidup yang lebih baik. Anak berkebutuhan khusus yang mandiri lebih 

diterima secara sosial, orangtua maupun saudara sehingga anak memiliki 

emosi yang lebih positif (Barry, 2002). Sedangkan, anak berkebutuhan 

khusus yang belum mempunyai kemampuan bina diri menyebabkan anak 

menjadi ketergantungan pada orangtua dan saudara, serta hubungan 

dengan lingkungan menjadi terbatas. Anak yang belum mempunyai 

kemampuan bina diri juga akan mengalami penolakan dalam lingkungan 

sehingga orangtua mempunyai kecemasan dan ketakutan akan masa 

depan anak (Carr, 2008). Dengan demikian, kemampuan bina diri sangat 
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penting untuk dikembangkan pada anak sedini mungkin, khususnya pada 

anak berkebutuhan khusus, seperti anak IDD. 

 

C. Kelemahan Penelitian 

 Kekurangan dan kelemahan terdapat pada penelitian ini, maka 

peneliti juga menjabarkan kekurangan dan kelemahan penelitian ini 

sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya. Kelemahan penelitian 

ini terdapat pada sedikitnya jumlah subyek yang telah diteliti karena 

dengan jumlah yang sedikit masih belum mewakili penelitian mengenai 

faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan bina diri pada anak nak 

IDD, maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang 

lingkup penelitian, terutama dalam pemilihan jumlah subyek agar dapat 

menambah dan menyempurnakan hasil penelitian ini.
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Faktor yang Mempengaruhi : 
 

 Peran Orangtua 
 Subyek 1 dan Subyek 3 mempunyai dukungan orangtua. 

 Orangtua Subyek 2 mempunyai kekhawatiran.  

 
 Usia 

 Pada usia ini, Subyek 1 dan Subyek 3 mampu mandiri. 
 Pada usia ini,  Subyek 2 belum mampu mandiri. 

 
 Pendidikan 

 Semakin naik kelas, Subyek 1 dan Subyek 3 semakin 
menunjukan kemampuan bina diri. 

 Semakin subyek 2 naik kelas, belum menunjuk 
kemampuan bina dirinya. 

 
 Interaksi Sosial 

 Interaksi sosial membuat Subyek 3 menjadi anak yang 
mandiri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDD 

Kemampuan Bina Diri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individu tersebut memiliki 
kebersihan badan 
 Subyek 1 dan Subyek 3 

memiliki kebersihan badan 
yang cukup baik. 

 Subyek 1 dan Subyek 3 
mampu mandi  

 Subyek 1 dan Subyek 
mampu menggosok gigi. 

 Subyek 2 masih dibantu 
kedua orangtua. 

Individu tersebut mampu 
merias dirinya sendiri 
 Subyek 1 dan Subyek 3 

mampu menyisir rambut 
 Subyek 1 dan Subyek 3 

mampu mencuci 
rambut. 

 Subyek 2 belum mampu 
merias dirinya sendiri. 

Individu tersebut dapat 
menggunakan pakaiannya 
secara benar 
 Subyek 1 dan Subyek 3 

mampu menggunakan 
pakaian  

 Subyek 1 dan Subyek 3 
mampu menggunakan 
sepatu. 

 Subyek 2 belum mampu 
memakai pakaian sendiri. 

Individu tersebut dapat 
melaksanakan tahapan 
makan dan minum dengan 
baik dan benar 
 Subyek 1 dan Subyek 3 

mampu makan dan 
minum. 

 Subyek 2 belum mampu 
melaksanakan tahapan 
makan. 

Bagan 5. 
Kemampuan Bina Diri  Antar Subyek 

 


