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ABSTRAK 
 

Anak dengan reardasi mental mempunyai keterlambatan dan keterbatasan 
dalam semua area perkembangan sehingga kesulitan dalam memiliki kemampuan dalam 
merawat diri dan cenderung tergantung dengan lingkungan terutama pada orang tua dan 
saudara-saudaranya. Untuk mengurangi ketergantungan dan keterbatasan dapat 
dilakukan dengan pendidikan khusus, latihan-latihan, memberikan pengetahuan dan 
ketrampilan tentang kegiatan kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living/ADL). 
Keberhasilan anak berkelainan dalam meniti tugas perkembangannya tidak lepas dari 
bimbingan dan perhatian orang tua. Dalam membimbing dan mendidik anaknya orang 
tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan 
orang tua yang baik diharapkan dapat memandirikan anaknya. Tujuan penelitian adalah 
mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan tingkat kemandirian 
anak retardasi mental dalam personal hygiene di SDLB Negeri Colomadu. Metode 
penelitian menggunakan rancangan Deskriptif Korelatif. Sampel penelitian adalah 31 
orang tua yang mempunyai anak retardasi mental yang bersekolah di SDLB Negeri 
Colomadu dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh data 
penelitian diperoleh dari kuesioner kemandirian anak dan tingkat pendidikan orang tua. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Fisher’s Exact Test. Hasil penelitian 
menunjukkan 16 responden (51,6%) berpendidikan rendah mempunyai anak mandiri 
sebanyak 11 anak (35,5%) dan tidak mandiri sebanyak 5 anak (16,1%), 15 responden 
berpendidikan tinggi mempunyai anak mandiri sebanyak 5 anak (16,1%) dan anak tidak 
mandiri sebanyak 10 anak (32,3%).. Hasil uji statistic Fisher’s Exact Test diperoleh nilai p 
= 0,076. Kesimpulan penelitian adalah tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan 
orang tua dengan tingkat kemandirian anak retardasi mental dalam personal hygiene di 
SDLB Negeri Colomadu. 

 
 

Kata kunci : Pendidikan Orang Tua, Kemandirian, Anak Retardasi Mental, Personal 
Hygiene 
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ABSTRACT 

Child with mental retardation has delays and limitation in all developing area. 
They are difficult to take care of their self and tend to depend on neighborhood and 
especially on parent and the brothers and sisters. To decrease the dependence and the 
restrictiveness can be done by specific education, practices, giving knowledge and skill 
about the daily activities. The success of disorder child depends on the parent guidance. 
In guiding and educating the child, it is influenced by some factors, one of them is 
education. The purpose of this research is to know the correlation between the education 
level of parents with the autonomous level of child retardation mental in personal hygiene 
in SDLB Negeri Colomadu. The method is descriptive correlative. The samples are 31 
parents having mental retardation child which study in SDLB Negeri Colomadu with the 
technique of sampling is using surfeited data and it is gotten from questionnaire of child 
autonomous and the level of parent education. The technique of analyzing data is done 
by using Fisher’s Exact Test. The result shows 16 respondent (51,6%) having low level 
education with 11 autonomous children (35,5%) and lack of autonomous 5 children, 15 
respondent having hight level education with 5 autonomous children (16,1%) and lack of 
autonomous 10 children (32,3%). The result shows p = 0,076. The conclusion of the 
research is that there is no correlation between the education level of parents with the 
autonomous level of child retardation mental in personal hygiene in SDLB Negeri 
Colomadu 
 

Key word: Parent’s Education, Autonomous, Mental Retardation Child, Personal Hygiene 

 

PENDAHULUAN 
Anak dengan reardasi mental 

mempunyai keterlambatan dan 
keterbatasan dalam semua area 
perkembangan sehingga mereka 
mengalami kesulitan untuk memiliki 
kemampuan dalam merawat diri 
sendiri dan cenderung memiliki 
ketergantungan dengan lingkungan 
terutama pada orang tua dan 
saudara-saudaranya. Untuk 
mengurangi ketergantungan dan 
keterbatasan akibat kelainan yang 

diderita anak retardasi mental, dapat 
dilakukan dengan pendidikan 
khusus, latihan-latihan, memberikan 
pengetahuan dan ketrampilan 
tentang kegiatan kehidupan sehari-
hari (Activity Daily Living/ADL) 
(Effendi,2008) .  

Keberhasilan anak 
berkelainan dalam meniti tugas 
perkembangannya tidak lepas dari 
bimbingan dan perhatian yang 
diberikan oleh keluarga, khususnya 
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kedua orang tua. Dalam 
membimbing dan mendidik anaknya 
orang tua dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, salah satunya adalah 
pendidikan (Wong dalam Supartini 
(2004). Pendidikan adalah salah 
satu yang mempengaruhi pola pikir 
dan pandangan orang tua dalam 
mengasuh, membimbing dan 
mendidik anaknya sehingga 
mempengaruhi kesiapan orang tua 
untuk menjalankan peran 
pengasuhannya. Tetapi fakta yang 
ditemukan terdapat beberapa hal 
yang menyebabkan anak yang 
tinggal bersama orang tuanya tidak 
mencapai tingkat kemampuan 
perawatan diri yang baik. 

Menurut WHO, berdasarkan 
standar skor dari kecerdasan 
kategori AAMR (American 
Association of Mental Retardation) 
gangguan mental manual klasifikasi 
penyakit di indonesia menempati 
urutan kesepuluh di dunia. 
Sedangkan data Biro Pusat Statistik 
(BPS) tahun 2006, dari 222 juta 
penduduk Indonesia, sebanyak 0,7% 
atau 2,8 juta jiwa adalah 
penyandang cacat. Sedangkan 
populasi anak tunagrahita 
menempati angka paling besar 
dibanding dengan jumlah anak 
dengan keterbatasan lainnya. 
Prevalensi tunagrahita di Indonesia 
saat ini diperkirakan 1-3% dari 
penduduk Indonesia, sekitar 6,6 juta 
jiwa. (Sako dan Hapsara, 2006). 

Di Kabupaten Karanganyar 
sendiri terdapat 5 Sekolah Luar 
Biasa (SLB) Swasta dan 2 SLB 
Negeri. SDLB Negeri Colomadu 
mempunyai siswa terbanyak nomer 
dua setelah SLB Negeri Cangakan. 
SLB Negeri Cangakan merupakan 
SLB yang berlaku asrama sehingga 
pendidik dari sekolah yang banyak 
berperan dalam membimbing anak 
dari pada orang tua anak. 

Sedangkan SDLB Colomadu tidak 
berlaku asrama sehingga orang tua 
memiliki peran yang besar dalam 
mendidik anak. Selain itu 
berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan oleh salah satu guru di 
SDLB N Colomadu tingkat 
pendidikan orang tua siswa SDLB N 
Colomadu bervariasi ada dari SD, 
SMP, SMA maupun dari Sarjana. 
Terdiri dari 32 siswa tuna grahita 
sedang. Dari hasil wawancara dari 
10 orang tua siswa dengan retardasi 
mental untuk kemandirian anak 
dalam personal hygiene 8 anak 
dibantu dalam kebersihan mandi, 5 
anak jarang gosok gigi, 7 anak 
kebersihan gigi kurang, 6 anak tidak 
rapi dalam berpakaian, 5 anak masih 
disuapi bila akan makan. 8 anak 
tidak cuci tangan sebelum makan. 
Selain itu dari hasil observasi 
kebersihan mulut, kebersihan dan 
kerapian siswa dalam berpakaian  
masih kurang. 

Setelah mempelajari masalah 
tersebut di atas, penulis merasa 
tertarik untuk mengadakan studi 
lebih lanjut mengenai hubungan 
antara tingkat pendidikan orang tua 
dengan tingkat kemandirian anak 
retardasi mental dalam personal 
hygiene di SDLB Negeri Colomadu. 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mempelajari hubungan antara 
tingkat pendidikan orang tua dengan 
tingkat kemandirian anak retardasi 
mental dalam personal hygiene di 
SDLB Negeri Colomadu 

TINJAUAN PUSTAKA 
1. Anak Retardasi Mental 

a. Pengertian 
Pengertian Retardasi 

mental  atau Anak Tunagrahita 
adalah anak yang memiliki 
intelegensi yang signifikan 
berada dibawah rata rata dan 
disertai dengan 
ketidakmampuan dalam 
adaptasi perilaku yang muncul 
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dalam masa perkembangan 
(DEPKES, 2010). 

b. Klasifikasi Retardasi Mental 
Menurut DSM IV 

(Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) 
klasifikasi retardasi mental 
dibagi menjadi 4 tingkat 
gangguan intelektual 
(Lumbantobing, 2006),yaitu :  

a) Retardasi Mental Ringan 
b) Retardasi Mental Sedang 
c) Retardasi Mental Berat 
d) Retardasi Mental Sangat 

Berat 
2. Kemandirian Anak Retardasi 

Mental 
a. Pengertian Kemandirian    

Anak Retardasi Mental 
Kemandirian anak 

retardasi mental merupakan 
keseimbangan antara 
merawat diri dan kemampuan 
untuk mengurus kebutuhan 
dasar dirinya sendiri, dan 
mereka senantiasa 
memerlukan bantuan dan 
pengawasan (Fadilah, 2008). 

Keterbatasan dalam 
perkembangan fungsional 
menyebabkan penderita 
retardasi mental memiliki 
ketergantungan terhadap 
orang-orang sekitarnya untuk 
membantunya hampir dalam 
segala hal (Dhelpie,2006). 
Hal itu bukan berarti anak 
akan selalu tergantung pada 
otang lain sampai mereka 
dewasa karena anak dapat 
mandiri bila orang-orang 
disekitarnya dapat 
membimbing anak retardasi 
mental tersebut untuk 
memiliki kebiasaan mandiri. 

b. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembentukan 
kemandirian 

Barus (2002) 
menyebutkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi 
pembentukan kemandirian 
diantaranya : 
1) Jenis Kelamin 
2) Intelegensi 
3) Peranan anggota 

keluarga lain 
4) Pendidikan  
5) Pendidikan Orang Tua 
6) Sikap Orang Tua 
7) Pola Asuh orang Tua 
8) Urutan posisi anak. 
9) Kebiasaan serba  
10) Usia. 

3. Personal Hygiene 
a. Pengertian 

Higiene personal 
adalah perawatan diri yang 
dilakukan orang seperti 
mandi, eliminasi, higiene 
tubuh secara umum, dan 
berhias (Kozier, Berman and 
Snyder, 2010). 

b. Macam 
 Menurut Fadilah 
(2008), kemampuan anak 
retardasi mental dalam 
merawat diri antara lain 
sebagai berikut : 

1) Anak Retardasi Mental 
Ringan 

Anak retardasi mental 
ringan memiliki 
kemampuan melakukan 
perawatan diri dalam hal: 
makan, mandi, 
berpakaian, buang air 
besar dan kecil. 

2) Anak Retardasi Mental 
Sedang 

Anak retardasi mental 
sedang dapat di latih 
merawat dirinya sendiri : 
makan, mandi, dan 
berpakaian sendiri. 

3) Anak Retardasi Mental 
Berat 
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Anak retardasi mental 
berat dapat di latih 
merawat dirinya sendiri : 
makan, mandi, dan 
berpakaian sendiri. 

4) Anak Retardasi Mental 
Sangat Berat 

Anak retardasi mental 
sangat berat tidak 
memiliki kemampuan 
melakukan perawatan 
diri. 

4. Pendidikan Orang Tua 
a. Peran Orang Tua 

Banyak ahli 
mengatakan pengasuhan 
anak adalah bagian penting 
dan mendasar dalam 
menyiapkan anak menjadi 
masyarakat yang baik. 
Sehingga orang tua harus 
dapat berperan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar 
anak yang mencakup 
pemenuhan kebutuhan fisik 
biomedis (ASUH), kasih 
sayang (ASIH), dan 
kebutuhan akan stimulasi 
mental (ASAH) (soetjiningsih, 
1995 dalam Nursalam,dkk 
(2005)). 

b. Pendidikan Orang Tua 
Pendidikan orang tua 

merupakan salah satu faktor 
yang penting dalam  tumbuh 
kembang anak, karena 
dengan pendidikan yang baik 
maka orang tua dapat 
menerima segala info dari 
luar terutama tentang cara 
pengasuhan anak yang baik, 
bagaimana menjaga 
kesehatan anaknya, 
pendidikan, dan sebagainya. 

Tingkat pendidikan ibu 
berpengaruh terhadap tingkat 
pengertiannya terhadap 

perawatan kesehatan, 
hygiene, perlunya 
pemeriksaan kehamilan, 
serta kesadaran terhadap 
kesehatan anak dan keluarga 
(Hapsara dalam Susilowati, 
2007). Makin tingginya 
tingkat pendidikan, akan 
makin mudah menyerap 
informasi dan inovasi baru 
bila dibandingkan dengan 
seseorang dengan tingkat 
pendidikan yang lebih rendah 
(Muslimin, 2003). 

c. Jenjang Penddidikan 
Jenjang pendidikan 

sekolah terdiri dari 
pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan 
tinggi (Jumali, dkk ; 2008). 

METODE PENELITIAN  
A. Jenis dan Rancangan 

Penelitian 
 Penelitian ini merupakan 
penelitian Deskriptif Korelatif yang 
menggunakan desain penelitian 
Cross Sectional. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian ini telah 
dilaksanakan di SDLB Negeri 
Colomadu pada tanggal 21-23 
Mei 2012.  

C. Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua orang tua yang 
memiliki anak retardasi mental 
sedang di SDLB Negeri 
Colomadu yang berjumlah 31 
orang. Pada penelitian ini teknik 
sampling  yang  digunakan 
adalah sampling jenuh yaitu 
dengan mengambil seluruh 
anggota populasi menjadi sampel 
(Arikunto, 2006), sehingga 
sampel merupakan seluruh orang 
tua yang memiliki anak retardasi 
mental sedang di SDLB Negeri 
Colomadu yaitu sebanyak 31 
orang.  
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D. Definisi Operasional 
Definisi operasional pada 
penelitian dibawah ini adalah 
1. Tingkat Pendidikan Orang 

Tua adalah Tingkat 
pendidikan formal yang 
pernah dicapai atau ditempuh 
dibangku sekolah atau 
pendidikan yang melihat 
ijazah yang dimiliki oleh orang 
tua siswa .  

2. Tingkat kemandirian anak 
dalam personal hygiene 
adalah Kemampuan 
melakukan kebersihan diri 
atas dorongan diri sendiri  . 
yang meliputi: mandi, makan 
dan berpakaian secara 
mandiri. 

 
HASIL PENELITIAN  
A. Karakteristik Responden  
1. Umur Orang Tua 

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi 
menurut Umur Orang Tua di SDLB 

Negeri Colomadu Bulan Mei 2012 

Tabel 3 menunjukkan distribusi 
tertinggi adalah berumur antara 
33-42 dan 43-52 tahun yaitu 
masing-masing (41.9%) 
sedangkan distribusi terendah 
adalah berumur antara 22-32 
tahun yaitu  (16.1%). 

2. Jenis Kelamin Orang Tua 
Tabel 4.  Distribusi Frekuensi 
menurut Jenis Kelamin Orang Tua 
di SDLB Negeri Colomadu Bulan 
Mei 2012 

Tabel 4 menunjukkan 
responden  berjenis kelamin 
perempuan sebanyak (74.2%) 
dan laki-laki sebanyak (25.8%). 

3. Pekerjaan Orang Tua 
Tabel 5.  Distribusi Frekuensi 
menurut Pekerjaan Orang Tua di 
SDLB Negeri Colomadu Bulan Mei 

2012 

Tabel 5 menunjukkan bahwa ibu 
rumah tangga yaitu sebanyak 
(51.6%), swasta sebanyak 
(9.7%), wiraswasta sebanyak 
(38.7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

Swasta  3 9.7 

IRT 16 51.6 

Wiraswasta 12 38.7 

Total 31 100.0 
Umur Jumlah Persentase (%) 

22-32 tahun 5 16.1 

33-42 tahun 13 41.9 

43-52 tahun 13 41.9 

Total 31 100.0 

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

perempuan 23 74.2 

laki-laki 8 25.8 

Total 31 100.0 
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4. Jenis kelamin anak 
Tabel 6.  Distribusi Frekuensi 
Anak menurut Jenis Kelamin di 
SDLB Negeri Colomadu Bulan Mei 
2012. 

Tabel 6 di atas menunjukkan 
anak berjenis kelamin laki-laki 
(74,2%) dan perempuan 
(25.8%). 
 

5. Umur Anak 
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Anak 
menurut Umur di SDLB Negeri 
Colomadu Bulan Mei 2012 

Tabel  7 menunjukkan distribusi 
tertinggi adalah berumur 14 
tahun yaitu (25,8%) dan 
distribusi terendah adalah 
berumur 7 tahun yaitu (3,2%). 

6. Kelas 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Anak 
menurut Kelas di SDLB Negeri 
Colomadu Bulan Mei 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8 menunjukkan distribusi 
tertinggi adalah kelas 2 dan 3 
yaitu masing-masing (22,6%) 
dan distribusi terendah adalah 
kelas 6 sebanyak (3.2%). 
 

7. Urutan posisi anak dalam 
keluarga 
Tabel 9 Distribusi Frekuensi anak 
menurut Urutan Posisi Anak dalam 
Keluarga di SDLB Negeri 
Colomadu Bulan Mei 2012 

Urutan Posisi Anak 
dalam Keluarga Jumlah 

Persentase 
(%) 

Tunggal 8 25.8 

Sulung 6 19.4 

Tengah 11 35.5 

Bungsu 6 19.4 

Total 31 100.0 

Umur Jumlah Persentase (%) 

7 tahun 1 3.2 

8 tahun 3 9.7 

9 tahun 6 19.4 

10 tahun 2 6.5 

11 tahun 3 9.7 

12 tahun 3 9.7 

14 tahun 8 25.8 

15 tahun 5 16.1 

Total 31 100.0 

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

perempuan 8 25.8 

laki-laki 23 74.2 

Total 32 100.0 

Kelas Jumlah Persentase (%) 

1 6 19.4 

2 7 22.6 

3 7 22.6 

4 5 16.1 

5 5 16.1 

6 1 3.2 

Total 31 100.0 
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tabel 9 menunjukkan bahwa 
distribusi tertinggi anak tengah 
yaitu (35,5%) dan distribusi 
terendah anak sulung dan 
bungsu yaitu masing-masing 
(19,4%), sedangkan anak 
tunggal sebanyak 8 anak 
(25,8%). 
 

8. Kebiasaan serba dibantu dan 
dilayani 
Tabel 10.  Distribusi Frekuensi 
Anak menurut Kebiasaan Serba 
Dibantu / Dilayani di SDLB Negeri 
Colomadu Bulan Mei 2012 

tabel 10 menunjukkan distribusi 
tertinggi anak tidak biasa dibantu / 
dilayani yaitu (48,4%) dan distribusi 
terendah biasa dibantu / dilayani 
(16,1%), sedangkan anak yang 
memiliki kebiasaan kadang-kadang 
dibantu / dilayani sebanyak 11 anak 
(35,5%). 

A. Analisis Univariat  
       Karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan 
antara pendidikan rendah dan 
tinggi relatif berimbang. Distribusi 
tertinggi responden berpendidikan 
rendah yaitu sebanyak 16 
responden (51,6%) dan terendah 
responden berpendidikan tinggi 
yaitu sebanyak 15 responden 
(48,4%). 

     Karakteristik berdasarkan 
tingkat kemandirian anak dalam 
personal hygiene menunjukkan 

bahwa tingkat kemandirian anak 
retardasi mental dalam personal 
hygiene relatif berimbang pada 
kedua kategori kemandirian, yaitu 
anak kategori mandiri sebesar 16 
anak (51,6%) dan anak kategori 
tidak mandiri sebanyak 15 anak 
(48,4%).  

B. Analisis Bivariat 
 Tabel 13.  Tabulasi Silang Antara 
Tingkat Pendidikan Orang Tua 
dengan Kemandirian Anak di SDLB 
Negeri Colomadu Bulan Mei 2012 

Pendidikan  

Kemandirian anak 
retardasi mental 
dalam personal 

hygiene 

Total P Mandiri  
Tidak 

Mandiri 

N % n % n % 

0.076 
Rendah  11 35.5 5 16.1 16 51.6 

Tinggi  5 16.1 10 32.3 15 48.4 

Total 16 51.6 15 48.4 31 100 

 
Dari hasil uji dengan 

menggunakan uji Fisher’s Exact 
Test diperoleh terdapat 11 
responden (35,5%) yang 
berpendidikan rendah dapat 
menjadikan  anak mandiri dalam 
personal hygiene, sedangkan 5 
anak kurang mandiri dalam 
personal hygiene. Lima 
responden dengan pendidikan 
tinggi (16,1%) dapat menjadikan 
anak mandiri dalam personal 
hygiene, sementara 10 anak tidak 
mandiri dalam personal hygiene.  

Berdasarkan hasil uji 
Fisher’s Exact Test diperoleh 
signifikansi probabilitas (p) = 
0,076. Karena probabilitas (p) 
hitung lebih dari 0,05, maka H0 

penelitian diterima, sehingga 

Kebiasaan serba Dibantu / 
Dilayani Jumlah 

Persentase 
(%) 

Tidak 15 48.4 

Kadang-kadang 11 35.5 

Ya 5 16.1 

Total 31 100.0 
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diputuskan tidak terdapat 
hubungan antara tingkat 
pendidikan orang tua dengan 
tingkat kemandirian Anak 
retardasi mental dalam personal 
hygiene di SDLB Negeri 
Colomadu. 

 
PEMBAHASAN  

 
Hasil penelitian kemandirian 

anak menunjukkan dari 31 anak 
yang mengalami retardasi mental 
pada penelitian ini, ada 16 anak 
retardasi mental (51,6%) mandiri 
dari orang tua yang berpendidikan 
rendah sebanyak 11 responden 
(35,5%) dan dari orang tua yang 
berpendidikan tinggi sebanyak 5 
responden (16,1%). 

Dalam penelitian ini walaupun 
distribusi tertinggi adalah orang tua 
dengan pendidikan rendah sebanyak 
16 responden (51,6%), sebagian 
besar mempunyai anak yang mandiri 
sebanyak 11 anak (35,5%). 
Sementara orang tua dengan 
pendidikan tinggi mempunyai anak 
yang mandiri sebanyak 5 anak. Hal 
ini menunjukkan bahwa orang tua 
dengan pendidikan rendah tidak 
menghambat orang tua dalam 
mendidik dan membimbing anaknya 
dapat mandiri dalam personal 
hygiene mengingat bahwa 
peningkatan pengetahuan tidak 
mutlak diperoleh dari pendidikan 
formal saja, akan tetapi dapat 
diperoleh melalui pendidikan non 
formal.  

Dari hasil penelitian di atas 
terlihat ternyata bukan tingkat 
pendidikan orang tua yang secara 
langsung mempengaruhi tingkat 
kemandirian anak  retardasi mental 
dalam personal hygiene, dibuktikan 
dengan 16 orang tua berpendidikan 
rendah mempunyai anak dapat 
mandiri sebanyak 11 anak, 15 orang 
tua dengan pendidikan tinggi 

mempunyai anak dapat mandiri 
sebanyak 5 anak. 

Dari kondisi ini berarti peneliti 
melihat ada factor lain yang 
mempengaruhi kemandirian anak. 
Barus (2002) menyatakan 
kemandirian anak bisa dipengaruhi 
oleh jenis kelamin anak. Jenis 
kelamin dari 32 anak retardasi menal 
memperlihatkan anak laki-laki 
sebesar 74,2% dan 25,8% anak 
perempuan. Jumlah persentase 
yang berbeda dalam hal 
kemandirian mempunyai arti bahwa 
anak retardasi mental dengan jenis 
kelamin laki-laki menunjukkan lebih 
mandiri dari anak yang berjenis 
kelamin perempuan. Anak retardasi 
mental dengan segala kekuranganya 
dapat melakukan tindakan secara 
mandiri dalam hal personal hygiene 
seperti sudah dapat mengenakan 
baju tanpa bantuan orang lain, dapat 
menyisir rambut dengan rapi dan 
dapat mandi secara mandiri. Hasil ini 
ternyata sejalan dengan pendapat 
Barus (2002) yang menyatakan 
salah satu faktor yang 
mempengaruhi pembentukan 
kemandirian adalah jenis kelamin 
yaitu anak laki-laki dituntut lebih 
mandiri, bertanggung jawab 
terhadap aktivitas mereka sendiri. 

Selain factor jenis kelamin 
anak, usia juga dapat 
mempengaruhi kemandirian anak. 
Semakin tinggi usia anak akan 
semakin matang dalam kehidupan 
sehingga anak akan semakin 
mandiri. Dengan bertambahnya usia 
anak, dari anak tidak teratur atau 
tidak tepat dalam berespons 
terhadap stimulus, sejalan dengan 
bertambahnya usia maka anak akan 
melakukan latihan dan pengalaman  
secara berulang-ulang sehingga 
anak akan dapat menguasai dan jika 
suatu saat dalam situasi tersebut 
maka anak akan dengan segera 
meresponnya dengan baik. Seperti 
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yang dikemukakan oleh Mudyaharjo 
(2008) bahwa belajar dapat kita 
pahami sebagai proses yang dengan 
proses itu sebuah tingkah laku 
ditimbulkan atau diperbaiki melalui 
serentetan reaksi atas situasi atau 
rangsangan yan ada. Hasil 
penelitian memperlihatkan bahwa 
dari 31 responden ternyata terdapat 
19,4% anak yang berumur 14 tahun 
dan dapat mandiri dalam personal 
hygiene. Semakin bertambahya 
usia, diharapkan anak retardasi 
mental dapat belajar mengenai 
personal  hygiene yang akhirnya 
dapat mandiri. Gambaran 
kemandirian responden berdasarkan 
umur juga sejalan dengan pendapat 
Fadilah (2008) yang menyatakan 
bahwa semakin bertambah usia 
anak, maka semakin tinggi tingkat 
kemandirian anak, karena anak 
belajar dan berproses dari 
lingkungan dan dirinya sendiri.  

 Disamping itu urutan posisi 
anak dalam keluarga juga 
mempengaruhi tingkat kemandirian 
anak. Pendapat Fadilah (2008) 
apabila dikaitkan dengan urutan 
kelahiran responden dalam keluarga 
menunjukkan bahwa dari 31 
responden penelitian, 8 responden 
sebagai tunggal,  masih terdapat 
87,5% yang tidak mandiri. Hadibroto 
(2003) menyatakan bahwa anak 
tunggal menjadi pusat perhatian 
orang tua karena biasanya muncul 
setelah lama ditunggu atau orang 
tua yang tidak berhasil mendapatkan 
anak lagi sehingga ialah satu-
satunya anak yang perlu dijaga 
dengan ketat. Anak tunggal memiliki 
banyak masalah perilaku, penyendiri 
yang merasa sangat kesepian dan 
membutuhkan teman apabila 
sedang stres, oleh karena itu 
responden sebagai anak tunggal 
masih kurang mandiri akibat  orang 
tua merawat dalam hal kebersihan 
personal hygine namun tidak 

memberikan pendidikan kemandirian 
yang baik. 

Anak retardasi mental sebagai 
anak sulung yaitu sebanyak 6 anak 
memperlihatkan yang dapat mandiri 
sebesar 33,3% sedangkan  66,7% 
masih belum mandiri. (Rahmi, 2008) 
Anak sulung sering disebut sebagai 
experimental child, sebab masih 
kurangnya pengetahuan dan 
pengalaman orang tua yang akan 
membawa akibat dalam dirinya. 
Akibatnya, orang tua cenderung 
cemas dan melindungi secara 
berlebihan serta belum memahami 
perananya sebagai orang tua secara 
penuh. Keterbatasan pada anak 
retardasi mental menjadikan orang 
tua lebih membantu dalam personal 
hygine, perbedaan antara anak 
retardasi mental yang mandiri 
dengan yang tidak mandiri sebanyak 
4 anak menunjukkan bahwa orang 
tua dengan keterbatasan pendidikan 
menjadikan anak kurang mendapat 
pendidikan dalam kemandirian. 

Tingkat kemandirian yang juga 
dipengaruhi oleh pendidikan yang 
sudah diperoleh anak. Berdasarkan 
kelas pada responden diketahui 
responden yang duduk di kelas 2 
dan kelas 3 banyak yang sudah 
mandiri, sementara kelas 1, kelas 4 
hingga kelas 6  banyak yang tidak 
mandiri. Responden yang duduk 
dikelas 2 dan kelas 3 yang mandiri 
dapat dipengaruhi stimulasi yang 
diperoleh orang tua selama di 
rumah, maupun adanya pelajaran 
dari sekolah. Siswa yang masuk di 
sekolah luar biasa ini dengan latar 
belakang yang berbeda dari segi 
retardasi mental anak, sehingga bisa 
jadi anak yang masuk di kelas 1 dan 
naik kelas 2 mempunyai retardasi 
mental yang lebih baik dari pada 
anak yang sudah masuk di kelas 4 
hingga kelas 6. Faktor orang tua 
yang dalam memberikan stimulasi 
kepada anak juga menunjukkan 
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bahwa orang tua yang memberikan 
bantuan kepada responden selama 
pendidikan personal hygiene justru 
menjadikan anak tidak mandiri, 
sedangkan orang tua yang tidak 
memberikan bantuan  dapat 
menjadikan anak semakin mandiri. 

Kesulitan pada saat mendidik 
anak retardasi mental tentunya akan 
lebih sulit dan dibutuhkan kesabaran 
dari orang tua. Responden harus 
dapat meluangkan waktu untuk 
dapat memberikan pelatihan kepada 
anak agar anak dapat  melakukan 
kebersihan diri secara perlahan-
lahan yang akhirnya anak dapat 
mandiri. Responden dengan 
keterbatasan tingkat pendidikan 
tidak menghalangi untuk 
meluangkan waktu, mendidik,  
mengajarkan anak untuk dapat 
belajar makan secara mandiri 
ataupun melatih anak dapat mandiri 
secara benar. Responden berharap 
anak dengan retardasi mental 
sedapat mungkin dapat melakukan 
aktivitas personal hygiene dengan 
baik. Adanya pemberian latihan 
kemandirian personal hygiene yang 
baik tersebut didukung dengan 
keadaan sebagian responden 
sebagai ibu rumah tangga. 
Responden sebagai ibu rumah 
tangga memberikan manfaat adanya 
kesempatan yang lebih untuk 
berinteraksi kepada anak, 
dibandingkan orang tua yang 
mempunyai pekerjaan di luar rumah.  

Pengetahuan orang tua dalam 
membimbing dan mendidik anaknya 
agar menjadi anak yang mandiri juga 
dapat dipengaruhi oleh pekerjaan 
orang tua. Hasil penelitian 
menunjukkan responden banyak 
sebagai ibu rumah tangga sebanyak 
16 responden (51,6%). Mubarak 
(2007) menyatakan lingkungan 
pekerjaan dapat menjadikan 
seseorang memperoleh pengalaman 
dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun secara tidak 
langsung. 

Berbeda halnya dengan 15 
responden yang berpendidikan 
tinggi, namun 10 anak kurang 
mandiri dalam personal hygiene. 
Responden dengan pendidikan yang 
tinggi ternyata belum dapat 
mendidik, melatih anak dalam 
melakukan aktivitas personal 
hygiene seperti menggunakan 
pakaian. Faktor yang dapat 
menjadikan anak tidak mandiri  
meskipun responden berpendidikan 
tinggi adalah kurangnya 
pemahamanan terhadap anak 
retardasi mental. Kurangnya 
pemahaman tersebut juga 
dipengaruhi oleh adanya rasa malu 
bahwa anak responden mengalami 
retardasi  mental. Anak yang 
mengalami retardari mental ini  juga 
menjadikan responden mengalami 
dampak secara psikologis, demikian 
juga faktor lingkungan sosial yang 
masih kurang terbuka dengan anak 
yang mengalami retardasi mental. 
Faktor-faktor tersebut menjadikan 
responden kurang dapat mendidik 
anak dalam kemandirian dalam 
personal hygiene. Hasil penelitian  
Gohel, dkk (2011) yang berjudul  
Psychosocial impact on the Parents 
of mentally retarded children in 
Anand District menyimpulkan bahwa 
orang tua mempuyai kecemasan 
dengan  kondisi anak retardasi 
mental. Orang tua mencemaskan 
kondisi anak dalam kaitannya masa 
depan kehidupan anak  retardasi 
mental.  

 Seorang anak retardasi 
mental berbeda dengaan anak 
normal. Keterbatasan yang ada 
pada seorang anak retardasi  
menjadikan segala aktivitas yang 
dilakukan juga  terbatas. Dibutuhkan 
dukungan orang tua agar anak 
retardasi  mental untuk mempu 
melakukan  personal hygiene 
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sehingga menjadi mandiri seperti 
anak yang normal. Dukungan orang 
tua yang baik dapat dilakukan 
dengan dengan meluangkan waktu 
secara penuh. Hal ini disebabkan 
perlunya kesabaran dan 
membutuhkan perhatian yang lebih. 
Dukungan tersebut meliputi 
dukungan emosional, dukungan 
instrumental, dukungan penilaian 
dan dukungan penghargaan. 
Dukungan emosional sangat 
dibutuhkan bagi anak retardasi  
mental karena anak akan merasa 
diperhatikan oleh orang tua dalam 
melatih  kemandirian, sedangkan 
dukungan instrumental adalah 
memberikan dukungan dengan 
bentuk melakukan konsultasi kepada 
tenaga kesehatan yang 
berkompeten dengan anak retardasi 
mental. Dukungan penghargaan 
adalah orang tua yangmemberikan 
apresisasi apabila anak dapat 
melakukan tindakan personal 
hygiene secara baik. Menurut 
Sarason (1993), ikatan sosial 
tersebut adalah orang yang 
dipercaya dapat membantu, 
menghargai serta mencintai ketika 
seseorang menghadapi masalah 
sehingga individu tersebut 
mengetahui bahwa orang lain 
memperhatikan, menghargai dan 
mencintai dirinya.  

Berdasarkan hasil analisa data 
pada penelitian ini menggunakan uji 
Fisher’s Exact Test yang digunakan 
untuk mengetahui hubungan antara 
tingkat pendidikan orang tua dengan 
tingkat kemadirian anak retardasi 
mental dalam personal hygiene di 
SDLB Negeri Colomadu, 
menunjukkan p value 0,076 (>0,05). 
Karena probabilitas (p) hitung lebih 
dari 0,05, maka H0 penelitian 
diterima, sehingga kesimpulan dari 
penelitian ini tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara 
tingkat pendidikan orang tua dengan 

tingkat kemandirian Anak retardasi 
mental dalam personal hygiene di 
SDLB Negeri Colomadu. 

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan  

1. Sebagiam besar orang tua 
anak retardasi mental di 
SDLB Negeri Colomadu 
berpendidikan dasar 

2. Sebagian besar Anak 
Retardasi Mental di SDLB 
Negeri Colomadu dapat 
mandiri dalam personal 
hygiene. 

3. Tidak terdapat hubungan 
antara tingkat pendidikan 
orang tua dengan tingkat 
kemandirian Anak retardasi 
mental dalam personal 
hygiene di SDLB Negeri 
Colomadu. 

B. Saran 
1. Kepada Sekolah 

Guru adalah pengganti orang 
tua yang ikut terlibat dalam 
pengasuhan anak, sehingga 
penulis menyarankan kepada 
pengelola sekolah baik 
kepala sekolah maupun guru 
diharapkan mampu 
memberikan contoh dan 
prilaku mandiri dalam 
personal hygiene pada siswa 
agar bisa diterapkan oleh 
siswa, baik di lingkungan 
rumah maupun di sekolah 
seperti dapat memakai 
sepatu sendiri, mencuci 
tangan sendiri, dapat 
melakukan kebersihan diri 
setelah BAB/BAK sendiri, 
dan lain-lain.  

2. Kepada Orang Tua 
Orang tua diharapkan  
menerapkan kemandirian 
personal hygiene pada anak, 
serta meluangkan waktu, 
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memberi dukungan, 
semangat dan ikut serta 
memberikan pengajaran 
pada anaknya agar memiliki 
kebiasaan mandiri dalam 
melakukan personal hygiene.  

3. Kepada Perawat Komunitas 
Perawat perlu 
memaksimalkan perannya 
sebagai pendidik dengan 
memberikan pendidikan 
kepada para orang tua 
tentang pentingnya 
menumbuhkan kemandirian 
anak dalam personal 
hygiene. 

4. Kepada peneliti lain.  
Peneliti lain untuk 
menggunakan variable lain 
seperti ada tidaknya 
dukungan keluarga dalam 
tindakan membimbing anak 
retardasi mental dalam 
melakukan personal hygiene. 
Sehingga diketahui tingkat 
dukungan dengan hasil 
kemandirian anak retardasi 
dalam melalukan personal 
hyigiene. 
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