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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Retardasi mental adalah keadaan dengan intelegensi yang kurang 

(subnormal) sejak awal masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa 

anak). Biasanya juga terdapat perkembangan mental yang kurang secara 

keseluruhan. Gejala utamanya yang paling menonjol adalah intelegensi 

yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia (oligo = 

kurang atau sedikit dan fren = jiwa) atau tuna mental (Maramis, 2009). 

Menurut data dari WHO tahun 2011, sekitar 15 persen dari 

populasi dunia  785 juta orang memiliki cacat mental yang signifikan, 

termasuk sekitar 5 persen dari anak-anak, menurut sebuah laporan baru 

disusun bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia. 

(Washington Post, 2011). 

Berdasarkan data Sensus Nasional Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 

2007 jumlah penyandang cacat di Indonesia sebesar 0,7% dari jumlah 

penduduk sebesar 211.428.572 atau sebanyak 1.480.000 jiwa. Dari jumlah 

tersebut 24,45% atau 361.860 diantaranya adalah anak-anak usia 0-18 

tahun dan 21,42% atau 317.016 anak merupakan anak cacat usia sekolah 

(5-18 tahun). Sekitar 66.610 anak usia sekolah penyandang cacat (14,4% 

dari seluruh anak penyandang cacat) ini terdaftar di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) (KemenKes RI, 2010). 
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Pada anak retardasi mental beberapa masalah yang terjadi adalah 

kelemahan atau ketidakmampuan  pada anak usia sebelum 18 tahun yang 

disertai keterbatasan dalam kemampuan kemandirian misalnya dalam hal, 

mengurus diri (oral hygiene, mandi, berpakaian), dan  kemandirian dalam 

hal toileting (Hidayat, 2005). 

Pengetahuan tentang Activities of Daily Living (ADL) dalam  hal oral 

hygiene, mandi, berpakaian, dan toileting sangat penting untuk dimiliki 

oleh seorang ibu. Hal ini akan berpengaruh pada perkembangan 

kemandirian ADL pada anak. Kemandirian ADL yang baik dari anak akan 

menimbulkan kepercayaan diri pada anak, mengurangi ketergantungan 

anak kepada orangtua, dan mengurangi beban asuhan bagi orang tua. Ibu 

yang mempunyai tingkat pengetahuan yang baik berarti mempunyai 

pemahaman yang baik tentang manfaat dan dampak dari ADL, sehingga 

ibu akan mempunyai sikap yang positif terhadap konsep ADL 

(Suryabudhi, 2006). 

Berdasarkan data yang peneliti ambil dari TU SLB N Surakarta 

pada tanggal 26 Januari 2013, jumlah siswa SLB ada 145 orang. Terdiri 

dari 95 siswa SDLB, 30 siswa SMPLB, dan 20 siswa SMALB. Di kelas 2 

SDLB didapatkan hasil 9 orang anak mengalami retardasi mental sedang, 

dan 9 orang anak mengalami retardasi mental ringan.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 orang tua anak 

penyandang retardasi mental, yang peneliti lakukan pada tanggal 21 

Januari 2013 bahwa pengalaman orang tua melatih kemandirian ADL anak 
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retardasi mental berbeda-beda. Orang tua mengajarkan anaknya untuk bisa 

melakukan aktifitas mandi, oral hygiene (menggosok gigi), berpakaian 

yang rapi, dan melakukan toilet training; Buang Air Besar (BAB) dan 

Buang Air Kecil (BAK) dengan baik dan benar. Namun kebersihan dari 

mandi, oral hygiene, dan toileting (BAB dan BAK) pada anak masih 

kurang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran pengalaman orang tua dalam memandirikan 

anak retardasi mental meliputi dalam hal mandi, oral hygiene, berpakaian, 

dan toileting di SLB N Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran pengalaman orang tua dalam memandirikan 

anak retardasi mental di SLB N Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran pengalaman orang tua memandirikan anak 

retardasi mental dalam hal mandi. 

b. Mengetahui gambaran pengalaman orang tua memandirikan anak 

retardasi mental dalam oral hygiene . 

c. Mengetahui gambaran pengalaman orang tua memandirikan anak 

retardasi mental dalam hal berpakaian. 
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d. Mengetahui gambaran pengalaman orang tua memandirikan anak 

retardasi mental dalam hal BAB. 

e. Mengetahui gambaran pengalaman orang tua memandirian anak 

retardasi mental dalam hal BAK. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perawat 

Sebagai informasi tambahan dan masukan dalam meningkatkan 

pelayanan untuk melaksanakan tindakan keperawatan. 

2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

Dengan diketahui tentang gambaran pengalaman orang tua dalam 

memandirikan anak retardasi mental, maka akan menjadi sumbangan 

informasi untuk ilmu pengetahuan. Khususnya tentang anak tuna 

grahita. 

3. Bagi orang tua dan guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

khususnya bagi orang tua untuk lebih memperhatikan perkembangan 

kemandirian pada anaknya. Bagi guru, bisa lebih meningkatkan 

kualitas dalam mengajar tentang kemandirian anak didiknya. Terutama 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan 

riset keperawatan, khususnya tentang anak retardasi mental. 
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E. Penelitian Sejenis 

1. Hj. Fadlilah (2008) “Kendala Penerapan Terapi ABA (Applied 

behavior Analsys) Terhadap Kemandirian Anak Retardasi mental/GDD 

di Pusat Terapi A plus Malang”. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan keadaan atau 

fenomena di lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 

orang subyek. Dari data yang dikumpulkan dianalisa dengan 

menggunakan teknik analisa deskriptif. Yaitu berusaha memaparkan 

hasil penelitian sebagaimana adanya sesuai data yang dikumpulkan dan 

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dengan membandingkan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan metode ABA di A plus 

merupakan metode utama yang tidak terlepas dari metode pendukung 

lainnya. Kendala penerapan terapi ABA di pusat terapi terpadu A plus 

terletak pada intensitas terapi yang pendek, anak kurang bisa 

memahami instruksi/materi yang diberikan,lamban dalam merespon 

instruksi, penolakan anak terhadap materi, kemampuan merawat diri 

yang kurang sehingga anak selalu tergantung pada orang lain, serta 

kurangnya dukungan orangtua. 

2. Rini (2008) “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua Dengan 

Tingkat Kemandirian Anak Retardasi Mental dalam Personal Hygiene 

di SDLB N Colomadu”. Metode penelitian menggunakan rancangan 

Deskriptif Korelatif. Sampel penelitian adalah 31 orang tua yang 
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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. 

3. Ramawati (2011) “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Kemampuan Perawatan Diri Anak Tuna Grahita di Kabupaten 

Banyumas Jawa Tengah”. Metode penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif, rancangan penelitian cross sectional dan sampel adalah 65 

orang tua anak tuna grahita di Sekolah Luar Biasa (SLB). Analisis data 

menggunakan uji Chi-Square dan regresi logistik ganda. Hasil 

penelitian menunjukkan kemampuan perawatan diri pada anak tuna 

grahita masih rendah. Terdapat hubungan bermakna antara pendidikan 

orang tua, umur, dan kekuatan motorik pada anak tuna grahita dengan 

kemampuan diri (p value <0,005). Faktor paling dominan yang 
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mempunyai hubungan adalah faktor kekuatan motorik anak tuna grahita 

dengan OR=4,77. 


