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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak yang mengalami retardasi mental dalam perkembangannya 

berbeda dengan anak-anak normal. 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, menumbuhkan kemandirian hidup dalam 

bermasyarakat dan kemandirian dalam merawat diri sendiri tanpa bantuan 

orang lain 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 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 
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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 

SLB  terbanyak nomer dua di Kabupaten Karanganyar. 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 
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kebersihan mulut, kebersihan dan kerapian siswa dalam berpakaian  masih 

kurang.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu “ Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua 

dengan tingkat kemandirian anak retardasi mental dalam personal hygiene di 

SDLB Negeri Colomadu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mempelajari hubungan antara tingkat pendidikan orang tua 

dengan tingkat kemandirian anak retardasi mental dalam personal 

hygiene di SDLB Negeri Colomadu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pendidikan orang tua anak retardasi 

mental di SDLB Negeri Colomadu 

b. Untuk mengetahui kemandirian anak retardasi mental dalam 

personal hygiene di SDLB Negeri Colomadu. 

c. Untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan orang tua 

dengan tingkat kemandirian anak retardasi mental dalam personal 

hygiene di SDLB Negeri Colomadu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi dunia keperawatan, khususnya perawatan anak dapat 

menambah khasanah pengetahuan tentang hubungan antara tingkat 

pendidikan orang tua dengan tingkat kemandirian anak retardasi mental  

dalam personal hygiene. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian dibidang 

keperawatan anak. 

b. Bagi SLB 

Dapat sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan 

pendidikan anak retardasi mental. 

c. Bagi Orang Tua 

Memberi materi dasar pada keluarga untuk memberikan 

pengajaran dan pendidikan kemandirian pada anaknya. 

d. Bagi Profesi Keperawatan 

Memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang dapat 

mendukung kemandirian anak retardasi mental sehingga perawat 

bisa memberikan masukan pada orang tua dalam memberikan 

pendidikan dan pengajaran tentang kemandirian. 
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E. Keaslian Penelitian 

Adapun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

yang penulis angkat dalam skripsi ini, antara lain :  

1. Martoni (2010) Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kemampuan  

Personal Hygiene pada Anak Retardasi Mental Ringan di SLB Negeri 2 

Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional 

dengan rancangan cross sectional, teknik pengambilan sampel dengan 

random sampling. Dengan jumlah sampel 31 responden. Metode 

pengumpulan data dengan kuesioner. Analisa data menggunakan uji chi-

square. Hasil penelitian menunjukkan : ada hubungan yang signifikan 

antara pola asuh orang tua dengan kemampuan personal hygiene anak 

retardasi mental ringan di SLB Negeri 2 Yogyakarta. 

2. Lalena Astri Swisty (2009) Analisis Faktor yang Berhubungan dengan 

Kemandirian Anak Retardasi Mental dalam Melakukan Activity of Daily 

Living (ADL) di SDLB Negeri Kutorejo 4 Pandaan. Penelitian ini 

menggunakan rancangan cross sectional, teknik pengambilan sampel 

dengan purposive sampling. Dengan jumlah sampel 20 responden. 

Metode pengumpulan data dengan kuesioner dan observasi. Analisa data 

menggunakan uji chi-square dan Spearman Rho. Hasil Penelitian 

menunjukkan: bahwa gaya pengasuhan demokratis dan dukungan 

keluarga yang baik berpengaruh pada kemandirian 

 anak Retardasi Mental dalam melakukan ADL. 

 


