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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan dunia 

pendidikan. Untuk itu pendidikan suatu bangsa harus diutamakan agar tercipta 

kualitas sumber daya manusia yang diperlukan dalam pendidikan. Pendidikan 

erat kaitannya dengan proses belajar, dimana proses belajar dimulai sejak 

seseorang dilahirkan hingga akhir hayatnya. Anak merupakan generasi 

penerus dari sebuah negara. Pertumbuhan anak yang sempurna dalam 

lingkungan yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan 

bangsa yang kuat.  

Setiap anak adalah individu yang unik, karena faktor bawaan dan 

lingkungan yang berbeda, maka pertumbuhan dan pencapaian kemampuan 

perkembangannya juga berbeda, tetapi akan menuruti patokan umum. 

Diperlukan kriteria sampai seberapa jauh keunikan seorang anak tersebut, 

apakah masih dalam batas-batas normal atau tidak (Soetjiningsih, 1998). 

Salah satu kelainan yang sering diderita pada anak adalah retardasi 

mental. Retardasi mental adalah suatu keadaan dimana fungsi intelektual 

umum di bawah rata-rata disertai dengan ketidakmampuan beradaptasi 

terhadap tuntutan lingkungan, yang muncul selama masa pertumbuhan atau di 

bawah umur 18 tahun (Supratiknya, 2003). 
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Prevalensi retardasi mental sekitar 1 % dalam satu populasi. Di 

Indonesia 1-3 % penduduknya menderita kelainan ini. Insidennya sulit 

diketahui karena retardasi mental kadang-kadang tidak dikenali sampai anak-

anak usia pertengahan dimana retardasinya masih dalam taraf ringan (Jevuska, 

2007). 

Penderita retardasi mental akan menimbulkan masalah bagi 

masyarakat, keluarga maupun pada individu penyandangnya, terutama 

retardasi mental berat dan sangat berat. Retardasi mental berat dan retardasi 

mental sangat berat bagi masyarakat merupakan masalah karena penyandang 

retardasi mental tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota 

masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Tetapi pada retardasi 

mental ringan dapat mengembangkan kecakapan sosial dan komunikatif atau 

dikatakan kelompok retardasi dapat dididik (educable). Retardasi mental juga 

menjadi masalah bagi keluarga karena merupakan beban bagi keluarga baik 

mental maupun material. Bagi individu penyandangnya sendiri keberadaan 

dalam masyarakat tidak jarang menimbulkan ejekan, hinaan dari orang-orang 

di sekitar yang akan mengakibatkan timbulnya rasa sedih, tidak aman, minder, 

dan frustasi. 

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak, 

tempat anak pertama kali berinteraksi dengan orang lain. Salah satu fungsi 

keluarga adalah fungsi pendidikan. Dalam hal ini tugas keluarga adalah 

mendidik anak dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan 

dan masa depan anak bila kelak dewasa nanti. Sebaik-baiknya program 
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sekolah yang direncanakan untuk anak retardasi mental, jika tidak didukung 

oleh tindakan dan sikap orang tua/keluarga secara kondusif dan edukatif 

barang kali tidak ada artinya. Dukungan keluarga memiliki sumbangan 

terbesar dalam rangka membantu anak retardasi mental mencapai penyesuaian 

yang akurat (Efendi, 2006). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah 

Luar Biasa C Yayasan Sosial Setya Dharma Surakarta, dukungan keluarga 

terhadap anak retardasi mental ringan yang disekolahkan di SLB C YSSD 

Surakarta masih kurang. Orang tua jarang yang mau hadir dalam pertemuan-

pertemuan dengan sekolah (yang hadir hanya sekitar 50%). Ada anak yang 

tidak masuk sekolah, hanya dirumah dan melihat televisi dan ada juga anak 

yang dari rumah meminta ijin untuk sekolah tapi anak tersebut tidak sampai di 

sekolah. Untuk mengetahui keberhasilan SLB membina anak retardasi mental 

ringan salah satunya dengan menetapkan prestasi belajar anak retardasi mental 

ringan. 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang 

dikembangkan untuk mata pelajaran, biasanya ditunjukkan dengan nilai test 

yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar seorang anak dapat mencerminkan 

kecerdasan serta perkembangan kognitifnya. Menurut Sutarno, S.Pd selaku 

kepala sekolah SLB C YSSD Surakarta mengungkapkan bahwa prestasi 

belajar anak retardasi mental ringan, dari seluruh siswa biasa- biasa saja, 

dalam artian tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang berarti, hal ini 
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dibuktikan dengan adanya rata-rata nilai dari siswa tidak terjadi perubahan 

prestasi belajar.  

Berdasarkan wawancara dengan 25% orang tua siswa, didapatkan hasil 

bahwa  90% orang tua mengatakan bahwa selalu memberikan motivasi dan 

dukungan kepada anaknya dengan harapan prestasi anak dapat meningkat. 

Tetapi dari hasil ini peneliti mencoba melakukan crosscek terhadap indeks 

prestasi yang diperoleh anaknya, dan didapatkan hasil bahwa terdapat 

kesenjangan yakni cenderung tidak terjadi peningkatan prestasi belajar. 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seorang anak adalah faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern atau endogen adalah semua faktor yang 

ada dalam diri anak, sedang faktor ektern atau eksogen adalah semua faktor 

yang berada di luar diri anak, salah satunya adalah faktor keluarga.  

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari kepala sekolah, orang tua 

murid dan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, maka perlu diteliti 

apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan prestasi belajar anak 

retardasi mental ringan di SLB C YSSD Surakarta. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu “Apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan 

prestasi belajar anak retardasi mental ringan di SLB C YSSD Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 
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Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan prestasi 

belajar anak retardasi mental ringan di SLB C YSSD Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui dukungan keluarga terhadap anak retardasi mental 

ringan di SLB C YSSD Surakarta. 

b. Untuk mengetahui prestasi belajar anak retardasi mental ringan di SLB 

C YSSD Surakarta. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan 

prestasi belajar anak retardasi mental ringan di SLB C YSSD 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi dunia keperawatan, khususnya perawatan anak dapat menambah 

khasanah pengetahuan tentang dukungan keluarga terhadap anak retardasi 

mental ringan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian di bidang 

keperawatan anak. 

b. Bagi SLB 

Dapat sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan pendidikan 

anak retardasi mental ringan. 
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c. Bagi Orang Tua 

Memberikan materi dasar bagi keluarga untuk memberikan dukungan 

kepada anaknya. 

d. Bagi Profesi Keperawatan 

Memberi gambaran tentang faktor-faktor yang dapat mendukung 

prestasi belajar anak retardasi mental sehingga perawat bisa 

memberikan masukan pada orang tua dalam memberikan dukungan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian tentang hubungan 

dukungan keluarga terhadap prestasi belajar anak retardasi mental ringan, baik 

dari lingkup kesehatan, pendidikan, dan psikologi. 

Penelitian mengenai prestasi belajar dan dukungan keluarga yang 

pernah diteliti adalah : 

1. Penelitian yang hampir serupa yang pernah dilakukan yaitu : Suraji (2006) 

pernah meneliti tentang hubungan antara kepercayaan diri dan dukungan 

keluarga terhadap interaksi sosial pada remaja tuna rungu. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sample purposive non random 

sampling. Dari hasil penelitian didapatkan ada hubungan yang signifikan 

antara kepercayaan diri dan dukungan keluarga dengan interaksi sosial 

pada remaja tuna rungu. Perbedaan dengan peneliti adalah variabel terikat 

yaitu anak retardasi mental ringan serta tempat penelitian yang dilakukan. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzuli (2006) yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kemampuan dasar dan minat belajar siswa terhadap 

prestasi belajar Matematika (pada siswa kelas III MI Hidayatul Mustafidin 

Kudus tahun 2005/2006). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kemampuan dasar siswa akan mempengaruhi pencapaian prestasi belajar 

matematika siswa. Perbedaan dengan peneliti adalah tempat penelitian, 

variabel bebas dan variabel terikat. 

 

 

 

 


