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Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kemandirian AnakRetardasi  Mental Di 

Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta 

 

Sari Novianti 

INTISARI 

Latar Belakang : 

Pola asuh merupakan pola interaksi antara orangtua dan anak selama masa 

pengasuhan yang bertujuan untuk membimbing dan mendidik anak dari lahir sampai 

sekarang. salah satu dari manfaat pengasuhan yang baik adalah memandirikan anak. 

Kemandirian adalah kemampuan anak  untuk  melakukan aktivitas sehari – hari tanpa arahan, 

bantuan, bantuan  dari orang tua baik di rumah maupun di lingkungan sekolah 

Tujuan :  
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orangtua dengan 

kemandirian anak retardasi mental di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta.  

Metode Penelitian :  
Penelitian analitik korelasional, dengan menggunakan pendekatan cross sectional. 

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode angket (kuesioner). Subjek penelitian 

adalah orang tua siswa SD dengan jumlah responden dari orangtua anak retardasi mental dan 

diambil keseluruhan dari jumlah populasi.  

Hasil :  
Dari hasil uji korelasi chi square didapatkan nilai p value lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pola asuh dengan 

kemandirian anak retardasi mental di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta.  

Kesimpulan :  

Pada penelitian ini didapatkan bahwa pola asuh demokratis lebih dominan daripada 

pola asuh otoriter dan pola asuh permisif, meskipun tidak ada hubungan yang bermakna 

antara pola asuh dengan kemandirian anak retardasi mental di Sekolah Luar Biasa Negeri 

Pembina Yogyakarta. 

Kata kunci : Pola Asuh, Kemandirian, Retardasi Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Relationship Parenting Style Of Autonomy Mental Retardation Children At The 

School For Disabled Student (SLB) Negeri Pembina Yogyakarta 

 

Sari Novianti 

ABSTRACT 

Background : parenting style is the way of parent-child interaction throughout the 

development of children with the aim to provide care and aducate of children from birth to 

now. One of the benefits to development children for better style is autonomy or self – 

supporting. Self supporting is  capability of children to work daily activity without  

directive,helping, help from parent in the home or in the school.  

The Aim :This study aims to determine the relationship parenting style of autonomy mental 

retardation children at the school for disabled student (SLB) Negeri Pembina Yogyakarta.  

Method : This study is correlational analytic studys, using a cross sectional approach. Data 

collection used was a questionaire. Respondents werw the parents of elementary school by 

the number of 30 respondents from the mentally retarded children is taken from population 

overall.  

Result : From the results of chi square corellation test of the value bigger than 0,005, 

however, it can be concluded that there isn‟t a parental relatinship between parenting and 

autonomy of mental retardation in The School for disabled chlidren (SLB) Negeri Pembina 

Yogyakarta. 

Conclusion : in this study found that democratic parenting style dominant than authoritarian 

and permissive parenting style, although there isn‟t parental relationship and autonomy with 

mental retardation childeren in the school disable (SLB) Negeri Pembina Yogyakarta. 

Keywords: Parenting Style, Autonomy, Mental Retardation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang  – undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 menegaskan bahwa 

pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang 

disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik 

dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 

masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 

efektif berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 

menyebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk 

menjaga agar tetap sehat dan produktif secara sosial,ekonomis dan bermartabat. Pemerintah 

wajib menjamin ketersedian fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang 

cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. 

Undang – Undang Republik Indonesia nomor  20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2 

menegaskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual dan sosial berhak mendapat pendidikan khusus. Keterbelakangan mental adalah 

kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai 

tahap perkembangan yang optimal (Somantri, 2012). 

Ada beberapa karakteristik umum anak dengan retardasi mental yaitu keterbatasan 

inteligensi, keterbatasan sosial, keterbatasan dalam penguasaan bahasa dan tidak dapat 

menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama (Somantri, 2012). Anak 

dengan penyandang cacat juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan 

dalam Al – Qur‟an surah Al – Anfal ayat 28 yang berbunyi : 

َ ِعنَدهُ أَجرٌ َواعلَموا أَنَّم ﴾٨٢َعظيٌم﴿ ا أَمٰولُُكم َوأَوٰلُدُكم فِتنَةٌ َوأَنَّ َّللاَّ  

1 



“ Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak – anakmu itu hanyalah sebagai cobaan 

dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar ” 

 

 

Kasih sayang orangtua selama beberapa tahun pertama kehidupan merupakan ramuan 

kunci dalam perkembangan sosial anak yang dapat meningkatkan kemungkinan anak akan 

berkompeten secara sosial dan menyesuaikan diri dengan baik pada tahun – tahun prasekolah 

dan sesudahnya (Santrock, 2009).  

Pola asuh adalah suatu model atau cara mendidik anak yang merupakan suatu 

kewajiban dari setiap orangtua dalam usaha membentuk  pribadi anak yang sesuai dengan 

harapan masyarakat pada umumnya (Walgito, 2010). Whiting & Edward cit Santrock (2009) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku pengasuhan pada 186 kebudayaan di 

seluruh dunia, pola yang paling umum suatu gaya pengasuhan hangat dan mengendalikan 

adalah suatu gaya yang bukan permisif maupun restriktif dan menjadikan anak lebih bisa 

mandiri. 

Jamal (2005) mengemukan bahwa perlakuan orangtua terhadap anak yang 

memberikan kontribusi terhadap kompetensi sosial, emosional dan intelektual anak. Pada saat 

ini orangtua hendaknya menjadi teman bagi anak agar ia belajar dari dirinya dimana 

mengajari anak adalah kewajiban orangtua, sebagaimana suri tauladan kita Rasulullah „alaihi 

wassalam kepada anak kecil : 

“ Wahai anak kecil aku akan mengajarimu beberapa kalimat, jagalah Allah maka 

Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka engkau akan menemukan – Nya dihadapanmu, 

jika engkau meminta maka mohonlah kepada Allah, ketahuilah bahwa andaikata umat 

berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadamu, maka mereka tidak akan 

mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah 

untukmu, dan andaikata mereka berkumpul untuk membahayakanmu, maka tidak akan 

membahayakanmu kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah atas kamu, pena – pena 

telah diangkat dan lembaran – lembaran telah kering ” (HR. Turmudzi dan Ahmad). 

 

Fredman cit rathus (2005) mengemukan bahwa penyandang retardasi mental ringan 

pada saat berusia dewasa awal harus mampu mencapai keterampilan sosial dan pekerjaan  

yang cukup untuk mencari nafkah, meskipun demikian memerlukan bimbingan dan bantuan 



apabila mengalami stress sosial atau stress ekonomi yang luar biasa dan mampu belajar 

keterampilan akademik sampai kelas 6 pada umur belasan tahun serta dapat dibimbing dalam 

kemampuan sosialnya. World Health Organization (2007) mengemukan bahwa jumlah anak 

berkebutuhan khusus di Indonesia sekitar 6.230.000 jiwa (7%) dari total jumlah anak usia 0 – 

18 tahun. Sedangkan data Sensus Nasional Biro Pusat Statistik (2003) menyatakan jumlah 

penyandang cacat di Indonesia sebesar 1.480.000 jiwa (0,7 %). Dari jumlah sebesar 361.860  

(24,45%) diantaranya adalah anak-anak usia 0-18 tahun dan 317.016 anak (21,42%) 

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

penyandang cacat ini terdaftar di Sekolah Luar Biasa. Berarti masih 295.250 (85,6%) anak 

penyandang cacat ada di masyarakat dibawah pembinaan dan pengawasan orang tua dan 

keluarga serta umumnya belum memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagaimana 

mestinya. Pada tahun 2009 jumlah anak penyandang cacat di Sekolah meningkat menjadi 

85.645 dengan rincian di SLB sebanyak 70.501 anak dan di sekolah inklusif sebanyak 15.144 

anak (Pedoman Pelayanan Kesehatan, 2010). Kabid Dikdas Dinas Pendidikan DIY (2008) 

menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan telah mencapai 

63,24%. Persentasi  penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 85,8 % sebagian besar berusia 

> 45 tahun. Persentasi  penduduk pria dan wanita relatif sama yaitu sekitar 70,8%.  

SLB adalah salah satu lembaga penyelenggara yang mengelola anak berkebutuhan 

khusus dari tingkat TK sampai tingkat SMA. Salah satunya adalah SLB Negeri Pembina yang 

bertempat di Jl. Imogiri 224 Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Lembaga ini mempunyai 

228 siswa yang terdiri dari 121 untuk siswa laki – laki dan 107 siswa perempuan. Sebagian 

besar merupakan tuna grahita disertai autis, tuna daksa disertai down syndrome.  Sekolah luar 

biasa Negeri Pembina juga mengadakan asrama untuk siswa yang mempunyai jarak rumah 

yang jauh terdiri dari 28 ruangan. Sekolah menerima siswa yang masuk setiap tahun sekitar 

30 sampai 40 per tahunnya.  



Berdasarkan studi pendahuluan tanggal 20 sampai 25 Febuari 2014 di SLB Negeri 

Pembina didapatkan hasil wawancara dan observasi yang dikemukan oleh seorang pengajar 

dan beberapa ibu bahwa anak retardasi mental berjumlah kurang lebih 70 sampai 80 anak 

dengan retardasi mental dengan penyakit penyerta yang mana anak retardasi mental masih 

didampingi oleh orang tuanya hingga jam pembelajaran termasuk makan ketika jam istirahat 

di SLB Negeri Pembina. Sehingga peneliti tertarik mengetahui hubungan tentang pola asuh 

dan kemandirian anak retardasi mental di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

penelitian adalah “ Adakah hubungan pola asuh orangtua dengan kemandirian anak retardasi 

mental di SLB Negeri Pembina Yogyakarta? ”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya hubungan pola asuh orangtua dengan kemandirian anak retardasi 

mental di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya pola asuh orangtua di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. 

b. Diketahuinya kemandirian anak retardasi mental di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. 

 

 

 

 

 



 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi 

ilmiah dibidang kesehatan khususnya keperawatan tentang pola asuh dan kemandirian 

pada anak dengan retardasi mental serta bermanfaat bagi seluruh aspek yang 

bersangkutan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru SLB Negeri Pembina DIY 

Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan serta pengetahuan tentang 

pendidikan pola asuh dengan kemandirian untuk para guru dan pengajar  di Sekolah 

Luar Biasa. 

b. Bagi Orangtua 

Menambah pengetahuan orang tua tentang pola asuh yang baik dan kemandirian anak 

retardasi mental, sehingga diharapkan orang tua dapat mengimplementasikan di 

kehidupan sehari-sehari. 

c. Bagi Mahasiswa Keperawatan STIKes Madani 

Memberikan sumbangan ilmiah bagi mahasiswa keperawatan di STIKes Madani 

Yogyakarta  

d. Bagi peneliti 

Menambah wawasan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang topik yang sama. Selain itu dapat dijadikan koreksi sehingga dapat melakukan 

penelitian yang lebih baik dari sebelumnya tentang pola asuh orang tua dan 

kemandirian anak retardasi mental. 

 



E. Keaslian Penelitian 

1. Suriyani (2011) Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Prestasi Anak 

Retardasi Mental Ringan Di Sekolah Luar Biasa C (SLB –C) Sumber Dharma Malang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional  analitik dengan menggunakan 

cross sectional. Metode pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara dan metode 

dokumentasi. Hasil uji korelasi Spearman rank didapatkan besar nilai p-value sebesar 

0,001. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terhadap hubungan pola asuh orang tua dengan 

tingkat prestasi belajar anak retardasi mental ringan. Pada penelitian ini didapatkan bahwa 

pola asuh otoriter dan permisif lebih berpengaruh positif dibandingkan dengan pola asuh 

demokratis terhadap  tingkat prestasi akademik. Perbedaan adalah metode penelitian, 

subjek, tempat dan waktu penelitian. Persamaan dari penelitian ini adalah pengumpulan 

data menggunakan kuesioner. 

2. Martoni (2010) Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kemampuan Personal Hygiene 

Pada Anak Retardasi Mental Ringan Di SLB Negeri 2 Yogyakarta. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Cara 

pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan metode pengumpulan data 

yang dipakai kuesioner. Hasil penelitian dianalisis dengan uji Chi – Square yang 

menunjukkan bahwa nilai X1 hitung > X2 tabel dengan nilai yaitu 14, 901 > 5, 991 dan 

besarnya koefisien Contingency sebesar ,570 persen menunjukan bahwa yang 

disumbangkan pola asuh orang tua dengan kemampuan personal hygienel pada anak 

retardasi mental ringan sebesar ,570 sedangkan  ,430 persen sisanya dipengaruhi variabel 

lain. Perbedaan adalah pengambilan sampel, tempat dan waktu. Persamaan dari penelitian 

ini adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional. 

3. Adelia (2012) Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Sosial Anak 
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korelasi dengen metode sampling yaitu purposive sampling. Uji yang digunakan adalah uji 

lambda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola asuh orang tua anak retardasi mental di 

SLB Padang hampir separuhnya adalah demokratis, perkembangan sosial anak retardasi 

mental di SLB kota Padang lebih dari separuhnya kurang baik dengan  nilai r hitung 

sebesar 0,235 dan nilai probabilitas (p=0, 047). Kuatnya hubungan dengan koefisien 

kontingensi sebesar 0, 235 termasuk dalam kategori lemah. Perbedaan dari penelitian ini 

adalah subjek, tempat dan waktu penelitian. Persamaan dari penelitian ini adalah metode, 

uji dan teknik pengambilan sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan teori 

1. Pola asuh 

a. Pengertian  

Edward (2006) menyatakan bahwa bahwa pola asuh merupakan interaksi anak 

dengan orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak 

untuk mencapai kedewasaan sesuai norma - norma yang ada di dalam masyarakat. 

Idris (2012) menjelaskan bahwa pola asuh adalah pemberian warisan pertama dan 

utama dari orang tua terhadap anak-anaknya. 

Walgito (2010) mengatakan pola asuh adalah suatu model atau cara mendidik 

anak yang merupakan suatu kewajiban setiap orang tua dalam usaha membentuk 

pribadi anak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Shochib (2010) 

menjelaskan pola asuh orang tua atau pendidik yang diapresiasi anak sebagai 

undangan, bantuan, bimbingan dan dorongan untuk membentuknya mengembangkan 

diri sebagai pribadi yang berkarakter adalah orang tua yang mampu memancarkan 

kewibawaan pada anak.  

Fathi (2011) mengemukakan pola asuh meliputi interaksi antara orang tua dan 

anak dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis. Sedangkan Kohn dalam 

zahroh dan Uniasiansari (2011) menjelaskan bahwa pola asuh adalah sikap orang tua 

dalam berinteraksi dengan anak – anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua 

memberikan aturan – aturan, hadiah maupun hukuman dan cara menunjukan 

otoritasnya serta cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan terhadap 

anaknya. Pola pengasuhan orang tua yang sangat beragam antara orang tua satu 



dengan orang tua yang lain sangat berbeda, sehingga menjadikan kemandirian anak 

yang satu dengan yang lain tentunya juga akan berbeda. 

Baumrind dalam Ubaedy (2009) menyatakan bahwa pola asuh orang tua 

menjadi tiga yakni Otoriter, Permisif dan Demokratis. Dampak dari gaya pengasuhan 

orang tua akan berbeda terhadap kemandirian anak melalui  pengasuhan orang tua 

terutama orang tua yang demokratis anak diharapkan dapat mengembangkan 

kemandirian anak dengan baik. Penelitian oleh Baumrind (2009) menunjukkan bahwa 

pola pengasuhan demokratis sangat mendukung perkembangan kemandirian pada 

anak sedangkan dua gaya pengasuhan lainnya yaitu pola pengasuhan otoriter dan 

permisif bersifat negatif terhadap kemandirian anak. Jadi pola asuh adalah cara orang 

dalam memberikan asah, asih, dan asuh kepada anak dari lahir sampai saat ini. 

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi pola asuh 

Edward (2006) mengemukan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pola asuh 

yaitu : 

1) Pendidikan orangtua 

Pendidikan dan pengalaman orangtua dalam perawatan anak akan mempengaruhi 

persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan seperti 

terlibat dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan 

berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak – 

anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak. 

2) Lingkungan  

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika 

lingkungan juga ikut serta mewarnai pola pengasuhan yang diberikan orangtua 

terhadap anaknya. 



3) Budaya  

Seringkali orangtua mengikuti cara – cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam 

mengasuh anak. Kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak, 

karena pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan. 

c. Klasifikasi pola asuh 

1) Pola asuh Otoriter 

Pola pengasuhan yang kaku diktator dan memaksa anak untuk mengikuti  

perintah orang tua tanpa banyak alasan. Dalam pola asuh ini biasa ditemukan 

penerapan hukuman fisik dan aturan tanpa merasa perlu menjelaskan kepada anak 

apa guna dan aturan tanpa alasan dibalik aturan tersebut. Orang tua cenderung 

menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya bersamaan dengan 

ancaman-ancaman. Orang tua cenderung memaksa, memerintah dan menghukum. 

Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan orang tua, maka orang tua 

tidak segan menghukum anaknya. Orang tua ini juga tidak mengenal kompromi 

dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah dan orang tua tidak memerlukan 

umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai anaknya (Edward, 2006). 

Pola asuh otoriter ciri – cirinya antara lain menentukan aturan dan batasan 

terhadap prilaku anak, orang tua memerintah dan memaksa anak untuk taat dan 

patuh tanpa musyawarah terlebih dahulu. Hubungan orang tua dengan anak 

kurang terjalin dengan akrab, orang tua lebih bersikap mengawasi (Gunarsa, 

2008). 

2) Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola pengasuhan dimana orang tua mendorong 

anak untuk menjadi mandiri, tetapi tidak memberikan batasan ataupun aturan serta 

mengontrol anak. Orang tua bersikap hangat mengasuh dengan penuh kasih 



sayang serta penuh perhatian. Orang tua juga memberikan dari orang tuanya 

(Septiari, 2012). Ciri – cirinya adalah adanya keakraban dan keterbukaan antara 

orang tua dengan anak (Gunarsa, 2008). 

3) Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif yaitu pola asuh yang di dalamnya ada kehangatan dan 

toleran terhadap anak, orang tua tidak memberikan batasan, tidak menuntut, tidak 

terlalu mengontrol dan cenderung kurang komunikasi (Bee & Boyd, 2007). Ciri – 

cirinya antara lain tidak terlibat dalam kehidupan anak sehingga orang tua 

memberikan kebebasan kepada anak untuk mencari dan menemukan sendiri apa 

yang diperlukan untuk hidupnya. Orang tua kurang memperhatikan perkembangan 

dan kebutuhan anak (Gunarsa,  2008). 

d. Peran Orang Tua Berdasarkan Kebutuhan Dasar 

1) Peran orangtua dalam pemenuhan kebutuhan fisik (Asuh) 

a) Orangtua memberikan kebutuhan anak seperti makan dan minum. 

b) Orangtua memberikan kebutuhan pakaian yang layak 

c) Orangtua memberikam kebutuhan anak perawatan kesehatan dasar 

d) Orangtua  memberikan kebutuhan anak kesegaran jasmani  

e) Orangtua memandikan dan menggosok gigi anak 

2) Peran orangtua dalam pemenuhan kebutuhan emosional (Asih) 

a) Orang tua memperkenalkan anak sebagai bagian dari keluarga 

b)  Orang tua memberikan rasa aman bagi anak untuk melakukan aktivitasnya 

c) Orang tua memotivasi anak untuk bergaul dengan teman-temannya 

d)  Orang tua dapat menerima keadaan yang cacat 

e) Orang tua jangan memperlakukan anak secara berbeda  

3) Peran orangtua dalam pemenuhan kebutuhan stimulasi (Asah) 



a) Orangtua mengajarkan anak berkomunikasi secara lisan 

b) Orang tua mengajarkan anak tentang pengetahuan akademis 

c) Orang tua mengajarkan anak cara perpakaian 

d) Orang tua mengajarkan anak latihan BAB dan BAK sendiri 

e) Orang tua mengajarkan anak cara memegang pensil 

f) Orang tua membujuk anak bila anak bersikap berbeda dari anggota keluarga 

yang lain, misalnya pendiam atau menarik diri  

2. Kemandirian  

a. Pengertian  

Departemen Pendidikan Nasional (2008) menjelaskan mandiri berati keadaan 

dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain sedangkan kemandirian adalah 

hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian 

adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari – hari dengan tahapan 

perkembangan dan kapasitasnya (Lie, 2004). Kata kemandirian berasal dari kata dasar 

“diri” yang mendapat imbuhan kemudian membentuk suatu kata sifat. Dalam bahasa 

sehari-hari anak mandiri sering dikonotasikan dengan anak yang mampu makan 

sendiri atau mandi sendiri. Sebaliknya, anak yang tidak mandiri berarti anak yang 

segala aktivitasnya semua harus dilayani oleh lingkungannya (Ali, 2008).  

Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan 

akhiran yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda (Bahara, 

2008). Kemandirian juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang 

tidak bergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara penuh 

(Parker, 2005). Kemandirian anak harus dibina sejak usia  dini, seandainya 

kemandirian anak diusahakan setelah anak besar, kemandirian itu akan menjadi tidak 

utuh. Secara alamiah anak sudah mempunyai dorongan untuk mandiri atas dirinya 



sendiri. Sayangnya orang tua sering menghambat keinginan dan dorongan untuk 

mandiri. Kemandirian diajarkan pada anak sejak dini akan membuatnya dapat 

mengatur waktu kegiatannya sendiri (Sidharto & Izzaaty, 2004). 

Chaplin dalam Hayati (2008) mengatakan bahwa kemandirian berasal dari kata 

mandiri yang berati keadaan pengaturan diri. Lerner dalam Budiman (2008) 

menjelaskan konsep kemandirian mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak 

tergantung kepada orang lain, tidak terpengaruh lingkungan dan bebas mengatur 

kebutuhan sendiri. 

Kemandirian anak juga dapat diartikan sebagai suatu sikap individu yang 

diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, dimana individu akan terus belajar 

untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga 

individu tersebut pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak sendiri (Yamin & 

Sanan, 2010). Bacharudin Mustafa dalam Wiyani (2013) menjelaskan bahwa 

kemandirian adalah kemampuan untuk mengambil pilihan dan menerima konsekuensi 

yang menyertainya. Setiap manusia perlu mengembangkan kemandirian dan 

melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan tahapan 

perkembangannya. Secara ilmiah anak mempunyai dorongan untu mandiri dan 

bertanggung jawab merupakan prilaku anak bereaksi terhadap situasi setiap hari yang 

memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral dalam membentuk 

kemandirian (Lie & prasti, 2005). 

b. Tingkat Kemandirian 

Ali (2008) meyebutkan tingkat kemandirian terdiri dari beberapa yaitu: 

1) Mandiri  



Anak yang mampu memenuhi  kebutuhanya, baik kebutuhan naluri maupun 

kebutuhan fisik oleh dirinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa bergantung 

pada orang lain. 

2) Ketergantungan Ringan 

a) Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri 

b) Makan dan minum dilakukan sendiri 

c) Kegiatan dengan pengawasan 

d) Status psikologi stabil 

3) Ketergantungan Sedang 

a) Kebersihan diri dibantu 

b) Makan dan minum dibantu 

c) Kegiatan di bantu tapi tidak keseluruhan 

4) Ketergantungan Berat 

Semua kebutuhan dibantu 

c. Ciri dan Aspek kemandirian 

Rini (2004) menyatakan bahwa kemandirian dalam diri seorang anak dapat dilihat 

dari sisi : 

1) Mampu mengambil keputusan 

2) Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugasnya 

3) Bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukannya 

Sedangkan Wiyani (2013) menjelaskan bahwa ciri kemandirian seorang anak meliputi 

: 

1) Memiliki kepercayaan diri 

Anak yang memiliki rasa percaya diri memiliki keberanian untuk melakukan 

sesuatu dan menentukan pilihan sesuai dengan kehendaknya sendiri dan 



bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang dapat ditimbulkan karena 

pilihannya. 

2) Memiliki motivasi intrinsik yang tinggi 

Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri untuk 

melakukan suatu prilaku maupun perbuatan. 

3) Mampu dan berani menentukan pilihan sendiri 

Anak yang berkarakter mandiri memiliki kemampuan dan keberanian dalam 

menentukan pilihan sendiri. 

4) Kreatif dan inovatif 

Kreatif dan inovatif pada anak usia dini merupakan salah satu ciri anak yang 

memiliki karakter mandiri, seperti dalam melakukan sesuatu atas kehendak sendiri 

tanpa disuruh orang lain, tidak bergantung terhadap orang lain dalam melakukan 

sesuatu dan menyukai  hal- hal yang baru. 

5) Bertanggung jawab dan menerima konsekuensi  

Pada saat anak mengambil keputusan atau pilihan tentu ada konsekuensi yang 

melekat pada pilihannya. Anak yang mandiri akan bertanggung jawab dengan 

keputusan yang dia ambil dalam taraf yang wajar. 

6) Mampu beradaptasi 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang baru bagi anak – anak. 

Seringkali kita menemukan  anak yang menangis  ketika pertama kali masuk 

sekolah karena mereka merasa asing dengan lingkungan di sekolah bahkan tidak 

sedikit anak yang ingin di tunggui oleh orang tuanya ketika sedang belajar. Anak 

yang memiliki kemandirian dia akan cepat meyesuaikan diri dengan lingkungan 

yang baru. 

7) Tidak bergantung pada orang lain 



Anak yang memiliki karakter mandiri selalu ingin mencoba sendiri dalam 

melakukan segala sesuatu, tidak bergantung kepada orang lain dan dia tahu kapan 

waktunya meminta bantuan orang lain. Setelah anak berusaha melakukannya 

sendiri tetapi tidak mampu untuk mendapatkannya, barulah dia akan meminta 

bantuan orang lain. 

Sementara itu, menurut Robert cit Tati (2005) menyatakan bahwa kemandirian terdiri 

dari beberapa aspek yaitu : 

1) Aspek Intelektual  

Yang merujuk pada kemampuan berpikir, menalar, memahami beragam kondisi, 

situasi dan gejala masalah yang sebagian dasar usaha untuk mengatasi masalah. 

2) Aspek Sosial  

Berkenaan dengan kemampuan untuk berani secara aktif membina relasi sosial, 

namun tidak tergantung pada kehadiran orang lain disekitarnya. 

3) Aspek Emosi  

Menunjukkan kemampuan individu untuk mengelola serta mengendalikan emosi 

dan reaksinya dengan tidak bergantung secara emosi pada orang lain. Aspek 

ekonomi menunjukkan kemandirin dalam hal mengatur ekonomi dan kebutuhan – 

kebutuhan ekonomi dan tidak lagi tergantung pada orang tua. 

d. Indikator Kemandirian 

Wiyani (2013) menjelaskan bahwa hal ini sangat jelas dikatakan para ahli 

bahwa kemandirian anak dapat dilihat dari setidaknya ada tujuh indikator yaitu 

sebagai berikut : 

1) Kemampuan fisik 

Dalam hal ini mencakup kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhannya 

sendiri. Misalnya anak butuh makan, maka secara mandiri anak harus bisa makan 



sendiri, anak belajar untuk mngenakan pakaian sendiri, membiasakan dalam 

membersihkan diri termasuk mandi atau buang air air sendiri. 

2) Percaya diri 

Kepercayaan diri merupakan sikap individu yang menunjukkan keyakinan bahwa 

dirinya dapat mengembangkan rasa dihargai. Perwujudan kemandirian anak dapat 

dilihat dalam kemampuan untuk berani memilih, percaya akan kemampuan dalam 

berorganisasi dan menghasilkan suatu yang baik. 

3) Bertanggung jawab 

Dalam hal ini ditunjukan dengan kemampuan seseorang untuk berani 

menanggung resiko atas konsekuensi dari keputusan yang telah di ambil. 

4)  Disiplin  

Yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri, karakter dan keadaan secara tertib 

serta efisien. 

5) Pandai bergaul 

Yaitu kemampuan menempatkan diri dalam berinteraksi dengan sesamanya. 

6) Saling berbagi 

Dalam hal ini ditunjukkan dengan kemampuan memahami kebutuhan orang lain 

dan bersedia memberikan apa yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan orang 

lain 

7) Mengendalikan emosi 

Yaitu kemampuan untuk mengatasi rasa tidak puas pada saat mengalami kejadian 

yang tidak sesuai dengan keinginannya 

e. Faktor – faktor yang mempengaruhi kemandirian 

Mu‟tadin (2002) memaparkan bahwa faktor yang mempengaruhi  tingkat kemandirian 

anak meliputi : 



1) Faktor internal adalah yang datang dari dalam diri anak 

a) Emosi  

Faktor ditunjukkan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantung 

kebutuhan emosi dari orang tua 

b) Intelektual  

Faktor ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah 

yang dihadapi 

2) Faktor eksternal adalah datang dari luar diri anak 

a) Lingkungan 

Faktor  yang sangat menentukan tercapainya atau tidak tingkat kemandirian 

anak. Lingkungan yang baik akan meningkatkan cepat tercapainya 

kemandirian anak 

b) Karakteristik sosial 

Dapat mempengaruhi misalnya tingkat kemandirian anak dari keluarga miskin 

berbeda dengan dari keluarga kaya 

c) Stimulasi  

Anak  yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat mandiri 

dibanding dengan anak yang kurang 

d) Pola asuh 

Anak dapat mandiri akan membutukan kesempatan, dukungan dan dorongan. 

Peran orang tua sebagai pengasuh sangat diperlukan bagi anak sebagai 

penguat perilaku yang telah dilakukan. Oleh karena itu pola pengasuhan 

merupakan hal yang penting dalam pembentukkan kemandirian anak. 

Sedangkan Mubarak (2006) menjelaskan bahwa peran adalah seperangkat 

tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai 



kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik 

dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil, sementara untuk posisi 

tersebut merupakan identifikasi dari status tentang seseorang dalam suatu 

sistem sosial dan merupakan perwujudan aktualisasi diri. Peran juga dapat 

diartika sebagai bentuk dari prilaku yang diharapkan dari seseorang pada 

situasi sosial tertentu 

e) Cinta dan kasih sayang  

Diberikan sewajarnya saja karena ini akan mempengaruhi kemandirian anak 

bila diberikan berlebihan akan menjadi anak kurang mandiri 

f) Kualitas interaksi anak – orang tua 

Kualitas interaksi antara anak dengan orang tua dapat menyebabkan anak 

menjadi mandiri 

g) Pendidikan orang tua. 

Karena dengan pendidikan yang baik maka orang tua dapat menerima segala 

informasi dari luar terutama cara memandirikan anak 

3. Retardasi Mental 

a. Pengertian 

International classification of disease revisi ke – 10 (ICD -10) retardasi mental 

adalah suatu kondisi terhentinya atau tidak lengkapnya perkembangan pikiran yang 

terutama ditandai oleh gangguan keterampilan yang dimanifestasikan selama periode 

perkembangan yang mempengaruhi keseluruhan tingkat kecerdasan yaitu kemampuan 

kognitif, bahasa, motorik dan sosial (Kaplan, 2004). Retardasi mental adalah suatu 

gangguan heterogen yang terdiri dari gangguan fungsi intelektual di bawah rata – rata 

dan gangguan dalam keterampilan adaptif yang ditemukan sebelum orang berusia 18 

tahun (Mansjoer dkk, 2009). Betz & Sowden (2009) menyatakan bahwa retardasi 



mental merupakan disabilitas kognitif yang muncul pada masa kanak – kanak 

sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan fungsi intelektual dibawah normal IQ 

sekitar 2 standar deviasi dibawah normal rentang 65 sampai 75 atau kurang disertai 

keterbatasan - keterbatasan lain pada sedikitnya area fungsi adaptif seperti berbicara 

dan berbahasa, keterampilan merawat diri, kerumahtanggan, keterampilan sosial, 

penggunaan sumber komunitas, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik 

fungsional, bersantai dan bekerja. Sedangkan Melly (2007) menyebutkan bahwa 

seseorang dikatakan retardasi mental, bila memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1) Fungsi intelektual umum di bawah normal 

2) Terdapat kendala dalam perilaku adaptif sosial 

3) Gejalanya timbul dalam masa perkembangan yaitu dibawah usia 18 tahun. 

Fungsi intelektual dapat diketahui dengan test fungsi kecerdasan dan hasilnya 

dinyatakan sebagai suatu taraf kecerdasan atau IQ (Intelegence Quotient).  

IQ adalah MA / CA x 100% 

M.A = Mental Age, umur mental yang didapat dari hasil test 

C A = Chronological Age, berdasarkan perhitungan tanggal lahir 

b. Etiologi  

Mansjoer (2009) menjelaskan bahwa faktor penyebab dari retardasi mental 

adalah kondisi genetik yaitu kromosom dan bawaan, paparan pranatal dengan infeksi 

dan toksin, trauma perinatal, kondisi yang didapat dan faktor sosiokultural. 

c. Klasifikasi  

Klasifikasi retardasi mental menurut DSM-IV-TR dalam Judarwanto (2009) : 

1) Retardasi Mental Sangat Berat 

Retardasi mental berat sekali IQ dibawah 20 atau 25. Sekitar 1 sampai 2 % 

dari orang yang terkena retardasi mental. Anak dengan retardasi mental ini 



mengalami keterampilan komunikasi dan motorik yang sangat terbatas pada 

retardasi mental ini tidak dapat dididik dan dilatih, akan tetapi jika dilakukan 

pengawasan yang terus menerus pada masa dewasa peningkatan sederhana dapai 

dicapai (Willy & Albert, 2009). Pada masa dewasa dapat terjadi perkembangan 

bicara dan mampu menolong diri sendiri secara sederhana, tetapi seringkali masih 

membutuhkan perawatan dari orang lain (Mansjoer, 2009). Sebagian  besar 

individu dengan diagnosis ini dapat diidentifikasi kelainan neurologik, yang 

mengakibatkan retardasi rnentalnya. Sewaktu masa anak-anak, menunjukkan 

gangguan yang berat dalam bidang sensorimotor. Perkembangan motorik, 

mengurus diri dan kemampuan komunikasi dapat ditingkatkan dengan latihan yang 

adekuat. Beberapa diantaranya dapat melakukan tugas sederhana di tempat yang 

disupervisi dan dilindungi (Lumbitoning, 2001). 

2) Retardasi Mental Berat 

Retardasi mental berat IQ sekitar 20-25 sampai 35-40. Sebanyak 4 % dari 

orang yang terkena retardasi mental. Willy & Albert  (2009) menjelaskan bahwa 

biasanya pada tahun tahun pra sekolah terjadi perkembangan keterampilan buruk 

seperti komunikasi dan keterampilan motoriknya. Pada retardasi ini anak tidak 

dapat di didik dan dilatih. Pendekatan prilaku dapat membantu mendorong suatu 

tingkat perawatan diri sendiri walaupun orang dengan retardasi mental berat 

bisanya memerlukan pengawasan yang luas. Mansjoer (2009) menjelaskan bahwa 

bicara anak retardasi mental terbatas dan perkembangan motoriknya buruk. Pada 

usia prasekolah sudah nyata ada ganggguan. Pada usia sekolah mungkin 

kemampuan bahasanya berkembang. Jika perkembangan bahasanya buruk, bentuk 

komunikasi non verbal dapat berkembang. Lumbitoning (2001) menjelaskan 

bahwa selama masa anak-anak tidak mampu berkomunikasi bahasa. Sewaktu usia 



sekolah mereka dapat belajar bicara dan dapat dilatih dalam kecakapan mengurus 

diri yang sederhana. Sewaktu usia dewasa mereka dapat melakukan kerja yang 

sederhana bila diawasi secara ketat. Kebanyakan dapat menyesuaikan diri pada 

kehidupan di masyarakat bersama keluarganya, jika tidak didapatkan hambatan 

yang menyertai yang membutuhkan perawatan khusus. 

3) Retardasi Mental Sedang 

Retardasi mental sedang IQ sekitar 35-40 sampai 50-55. Sekitar 10 % orang 

yang terkena retardasi mental. Kemungkinan didiagnosis pada usia yang lebih 

muda dibandingkan retardasi mental ringan karena terjadi perkembangan yang 

lebih lambat dan biasanya dimulai pada tahun tahun usia SD. Pada  Retardasi 

Mental ini anak tidak dapat dididik tapi dapat dilatih. Walaupun pencapaian 

akademiknya terbatas  anak dengan retardasi mental sedang  bila mendapatkan 

perhatian khusus secara individual dapat mengembangkan keterampilannya. 

Mansjoer (2009) menjelaskan bahwa keterampilan komunikasi berkembang 

lambat. Isolasi sosial dirinya mungkin dimulai pada usia sekolah dasar. Dapat 

dideteksi lebih dini dibandingkan retardasi mental ringan. Retardasi mental sedang 

secara kasar setara dengan kelompok yang biasa disebut dapat dilatih. Kelompok 

individu dan tingkat retardasi ini mernperoleh kecakapan komunikasi selama masa 

anak dini. Mereka memperoleh manfaat dan latihan vokasional dan dengan 

pengawasan yang sedang dapat merawat diri sendiri. Anak tersebut dapat 

memperoleh manfaat dari latihan kecakapan sosial dan akupasional namun 

mungkin tidak dapat melampaui pendidikan akademik Iebih dari tingkat 2. Mereka 

dapat bepergian di Iingkungan yang sudah dikenal (Lumbitoning 2001). 

 

 



4) Retardasi Mental Ringan 

Retardasi mental ringan IQ sekitar 50-55 sampai 70. Sekitar 85 % dari orang 

yang terkena retardasi mental. Pada umumnya anak-anak dengan retardasi mental 

ringan tidak dikenali sampai anak tersebut menginjak tingkat pertama atau kedua 

disekolah. Retardasi mental ringan mungkin tidak terdiagnosis sampai anak 

tersebut memasuki sekolah, karena keterampilan sosial dan komunikasi mungkin 

adekuat dalam tahun prasekolah. Tapi saat menjadi lebih besar defisit kognitif 

tertentu seperti kemampuan yang buruk untuk berpikir abstrak dan esogentrik yang 

membedakan dirinya dari anak lainnya dalam seusianya. Walaupun anak retardasi 

mental ringan mampu dalam fungsi akademik dan dapat mengikuti pendidikan 

formal setingkat SD dimana retardasi mental ini dapat dilatih dan dididik di SD. 

Selain itu kemampuan vokasionalnya bisa mendukung mereka pada beberapa 

kasus, namun mereka mungkin sulit dalam kemampuan asimilasi sosial misalnya 

kemampuan komunikasi, harga diri yang kurang dan ketergantungan terhadap 

lingkungan (Willy & Albert, 2009). Retardasi mental ringan ini secara kasar setara 

dengan kelompok retardasi yang dapat dididik. Pada usia prasekolah 0-5 tahun 

dapat mengembangkan kecakapan sosial dan komunikatif, mempunyai sedikit 

hendaknya dalam bidang sensorimotor, dan sering tidak dapat dibedakan dan anak 

yang tanpa retardasi mental, sampai pada usia yang lebih lanjut. Pada usia remaja, 

mereka dapat memperoleh kecakapan akademik sampai setara kira-kira kelas 6 SD. 

Sewaktu masa dewasa, mereka biasanya dapat menguasai kecakapan sosial dan 

vokasional cukup sekedar untuk berdikari, namun mungkin membutuhkan 

supervisi, bimbingan dan pertolongan, terutama bila mengalami tekanan sosial atau 

tekanan ekonomi. Dengan bantuan yang wajar, penyandang retardasi mental ringan 



biasanya dapat hidup sukses di dalam masyarakat, baik secara berdikari atau 

dengan pengawasan (Mansjoer, 2009). 

d. Manifestasi Klinis 

1) Lambatnya keterampilan mengungkapkan dan menangkap bahasa 

2) Kemungkinan keterlambatan pertumbuhan 

3) Kemungkinan tonus otot abnormal 

4) Keterlambatan perkembangan motorik halus dan kasar (Betz & Sowden, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : yang tidak diteliti 
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Gambar 1. Kerangka teori : Mu’tadin, 2002; Gunarsa, 2008 

 

 

 

Faktor Internal yang 

mempengaruhi : 

1. Emosi  

2. Intelektual 

 

 

Faktor ekstrenal yang 

mempengaruhi : 

1. Sosial 

2. Lingkungan 

3. Stimulasi 

4. Pendidikan 

5. Cinta dan kasih 

sayang 

6. Kualitas interaksi 

 

Kemandirian anak 

Retardasi Mental 

7. Pola asuh  

Pola asuh  demokratis 

 

Pola asuh otoriter  

Pola asuh permisif 

 

 



C. Kerangka Penelitian 

Kerangka konsep menggunakakan model sistem yakni menggunakan variabel 

independen dan variabel dependen 

 

Variabel Independen      Variabel Dependent 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

 

 

D. Hipotesis   

Berdasarkan penelitian yang dibuat, diperoleh hipotesis sementara atau hipotesis 

alternatif (Ha) yaitu : terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian anak 

retardasi mental di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. 
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BAB III 

METODE PENELTIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan analitik 

korelasional karena peneliti ingin menganalisis hubungan antara pola asuh orangtua dengan 

kemandirian anak retardasi mental di SLB Pembina Yogyakarta. 

 

B. Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah cross sectional yaitu rancangan 

penelitian dengan melakukan observasi dan pengukuran variabel tidak terbatas harus tepat 

pada satu waktu bersamaan, namun mempunyai makna bahwa subyek hanya dikenai satu kali 

pengukuran tanpa dilakukan tindak lanjut (Saryono, 2011). Adapun bagan rancangan 

penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan Rancangan Penelitian Cross sectional 
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C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas adalah pola asuh orangtua 

2. Variabel Terikat adalah kemandirian anak retardasi mental 

 

D. Definisi Operasional 

 Tabel 1. Definisi Operasional Pola Asuh dan Kemandirian anak retardasi mental  

Variabel  Definisi 

operasional  

Skala 

ukur 

Alat ukur Hasil ukur  Ket  

Pola asuh 

orang tua 

Cara orang tua 

dalam 

memberikan 

arahan, 

bimbingan, 

aturan serta 

petunjuk 

kepada  anak 

sesuai tahap 

perkembangan 

yang dimulai 

sejak lahir 

sampai saat ini 

nominal Kuesioner  Skor T > mean = 

Demokratis 

Skor T < mean = 

Tidak Demokratis 

 

Kemandirian  kemampuan 

anak  untuk  

melakukan 

aktivitas sehari 

– hari tanpa 

arahan, 

bantuan, 

bantuan  dari 

orang tua baik 

di rumah 

maupun di 

lingkungan 

sekolah sesuai 

umur mental 

yang dimiliki 

anak Retardasi 

Mental. 

Ordinal  Kuesioner  1 = Mandiri 

dengan kategori 

nilai  menjawab 

“ya” < 1-3 

pertanyaan  

2 

=Ketergantungan 

ringan dengan 

kategori nilai 

menjawab “ya” = 

4-7 pertanyaan 

3 

=Ketergantungan 

sedang dengan 

kategori 

menjawab “ya” = 

8-11 pertanyaan 

4 

=Ketergantungan 

berat dengan 

kategori nilai 

menjawab nilai 1 

s/d 14 pertanyaan 

 

Untuk analisis 

deskriptif 

menggunakan 

skala ordinal, 

sedangkan 

untuk uji 

statistik 

menggunakan 

skala data 

nominal  

Dengan 

menggunakan 

kode 

1: Mandiri 

2: tidak mandiri 

 

 

 

 

 

 

 



E. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 

2012). Populasi penelitian ini adalah seluruh anak retardasi mental di SLB Negeri Pembina 

Yogyakarta. Sampel adalah sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Hidayat, 2011). Penelitian ini menggunakan tehnik Purposive Sampling yaitu : 

1. Kriteria Inklusi 

a. Bersedia menjadi responden 

b. Ada orangtua 

c. Retardasi mental ringan sampai sedang 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Retardasi mental tanpa orangtua 

b. Tidak bersedia menjadi responden 

c. Retardasi mental dengan penyakit penyerta 

 

F. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jl.Imogiri 224 Kelurahan Giwangan  Kecamatan 

Umbulharjo  Kota Yogyakarta dengan waktu penelitian 1 bulan yaitu pada bulan Juni tahun 

2014. 

G. Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan  data 

Tehnik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang telah di sediakan untuk 

variabel bebas dan variabel terikat 

2. Jenis data 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan membagikan 

kuesioner dan melakukan pengkajian  



b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mencari 

informasi riwayat responden. 

 

H. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mengukur hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak dengan 

retardasi mental. Kuesioner pola asuh orang tua terdiri dari 24 pernyataan. Sedangkan 

kuesioner kemandirian anak retardasi mental mempunyai 14 pernyataan.  

Tabel 2. Kisi instrumen pola asuh (Edward, 2006 & Gunarsa, 2008),  Kemandirian anak 

retardasi mental (Wasis, 2008). 

No Komponen Objek Indikator 
No Item 

Favourable 

No Item 

Unfavourable 
 

1 Pola asuh orang tua Otoriter  1,2,3,4,5,6,7,8 8 

  Demokratis 11,12,13,14,15,16  8 

  Permisif  17,18,19,20,21,22

,23,24 

  8 

2 Kemandirian anak 

retardasi mental 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11, 

12,13,14 14 

Total 38 

 

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Kuesioner untuk mengetahui pola asuh orang tua terhadap anak dengan Retardasi Mental 

2. Kuesioner untuk mengetahui batas kemandirian anak dengan retardasi mental di SLB 

pembina Yogyakarta. 

 

I. Prosedur penelitian 

Jalannya penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap 

1. Tahap persiapan 

a. Membuat proposal penelitian 

b. Melakukan perijinan untuk studi pendahuluan 

c. Melakukan studi pendahuluan pada tanggal 20 Febuari 2014  



d. Melakukan seminar proposal 

e. Melakukan perijinan untuk penelitian 

f. Mengadakan uji instrument penelitian sebagai alat ukur variabel penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan  

a. melakukan pengumpulan data yaitu menentukan sampel yang menjadi responden 

dalam penelitian sesuai dengan kriteria inklusi dan eklusi. 

b. Membagi kuesioner kepada orang tua dengan retardasi mental. 

c. Melakukan pengolahan data dan analisa data dengan bantuan komputer 

3. Tahap penyelesaian 

Tahap ini yaitu penyusunan skripsi dan di lanjutkan dengan seminar. 

 

J. Uji Validitas Dan Reliabilitas 

1. Uji validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variable 

yang di teliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud. 

Agar di peroleh distribusi nilai hasil pengukuran mendekati normal, maka sebaiknya 

jumlah responden untuk uji coba paling sedikit 20 orang (Notoatmodjo, 2012). Uji 

validitas akan dilakukan di SLB – C Dharma Rena Ring Putra II bertempat di Jl. 

Kusumanegara 105 B Kec. Umbulharjo. Uji validitas menggunakan rumus Pearson 

Product Moment setelah itu diuji dengan mengunakan uji t dan lalu baru dilihat 

penafsiran indeks korelasinya.  

2. Uji reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpulan data karena instrumen tersebut cukup baik. Instrumen yang baik tidak 



akan bersifat tendensi mengarahkan responden untuk memilih jawaban yang tertentu, 

instrumen yang sudah dapat dipercaya reliabelnya akan menghasilkan sesuatu yang dapat 

dipercaya (Arikunto, 2006).  Uji yang digunakan adalah alpha Cronbach. 

 

K. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Apabila data telah terkumpul maka tahap berikutnya adalah mengorganisir atau 

mengklarifikasikan data tersebut guna tujuan penelitian. Proses pengolahan data ini 

meliputi editing, coding, entry, dan cleaning, tabulating. 

a. Editing  

Kegiatan ini merupakan kegiatan melakukan pemeriksaan kembali kuesioner yang 

telah diisi oleh responden meliputi : kelengkapan isian, kejelasan jawaban dan  

tulisan, relevansi jawaban dengan pertanyaan isian dan kekonsistensian jawaban. 

b. Coding 

Bentuk kegiatan ini adalah merubah data yang berbentuk huruf menjadi data yang 

berhuruf angka. Hal utama yang haruss dilakukan pada kegiatan ini adalah 

memberikan kode untuk jawaban yang telah diberikan oleh responden peneliti. 

c. Entry 

Kegiatan ini adalah melakukan pemasukan data yang sudah dikode terlebih dahulu 

di komputer. 

d. Cleaning 

Kegiatan ini adalah melakukan pembersihan dan pengecekan kembali data yang 

masuk. Kegiatan ini perlu dilakukan untukk mengetahui apakah  ada kesalahan 

ketika pemasukan data. 

 



e. Tabulating  

Yaitu menyajikan data kedalam tabel-tabel yang telah disiapkan. Maksudnya 

memilah data dalam bentuk tabel agar mudah untuk dibaca dan dipahami. 

2. Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan penelitian ini adalah analisa univariat dan menggunakan 

analisa bivariat 

a. Analisa univariat 

Untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian, maka dilakukan 

analisis univariat. Analisa univariat menghasilkan distribusi frekuensi dan presentasi 

dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2010).  

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang meliputi 

variabel bebas dan variabel terikat. Analisis bivariat ini dilakukan dengan 

menggunakan  uji korelasi Chi Square untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Uji ini menggunakan program komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa yang merupakan salah 

satu lembaga penyelenggara yang mengelola anak berkebutuhan khusus dari 

tingkat TK sampai tingkat SMA. Salah satunya adalah SLB Negeri Pembina yang 

bertempat di Jl. Imogiri 224 Mendungan Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta 

55163 Telp. 371243 Fax. 37124. Lembaga ini mempunyai 228 siswa yang terdiri 

dari 121 siswa laki – laki dan 107 siswa perempuan. Sebagian besar merupakan 

tuna grahita disertai autis, tuna daksa disertai down syndrome. Khususnya untuk 

anak dengan tunagrahita ringan dan sedang berjumlah 70 siswa. Bagi jarak rumah 

yang dekat anak berkebutuhan khusus diantar jemput oleh orang tuanya.  

Adapun  Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina juga mengadakan asrama 

untuk siswa yang mempunyai jarak rumah yang jauh terdiri dari 28 ruangan. 

Setiap ruangan berisi 8 sampai 10 orang beserta pengasuhnya. Sekolah Luar biasa  

menerima siswa yang masuk setiap tahun sekitar 30 sampai 40 per tahunnya. 

Situasi di SLB sangat memungkinkan orang tua untuk tetap mengawasi anak  

selama di sekolah karena telah tersedia taman yang luas dengan tempat duduk 

yang nyaman. Ketika ada jam pembelajaran yang memerlukan bantuan orang tua 

maka mereka telah siap untuk membantu jika diperlukan. Di SLB juga 

mempunyai banyak kegiatan dan keterampilan yang diterapkan beserta ruangan 

terapi untuk anak berkebutuhan khusus.  

 

40 



2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dari bulan Mei – Juni 2014 di 

SLB Negeri Pembina Yogyakarta ada beberapa karakteristik yang perlu diketahui, 

data karakteristik responden (umur orangtua, umur anak, pendidikan orangtua) 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut : 

 
Sumber: Data Primer 

Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur OrangTua  

 

Dari gambar 4 diatas  menunjukkan bahwa distribusi responden  umur 

orang tua paling banyak yaitu usia > 40 tahun dengan persentase sebanyak 21 

responden (70 %). Sedangkan distribusi responden terkecil adalah 9 responden 

(30 %).    

                              

 
        Sumber : Data Primer  
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Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Anak      Dengan 

Retardasi Mental 

 

 

Berdasarkan  gambar 5 menunjukkan bahwa  distribusi responden dengan frekuensi 

tertinggi adalah  pada umur < 14 tahun sebanyak 22 responden (73,3 %). Sedangkan 

distribusi responden terendah adalah pada umur 14 – 16 tahun sebanyak 8 responden ( 26,6 

%). 

 
Sumber : Data Primer 

 

     Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Orangtua  

 

 

 

Berdasarkan pendidikan orang tua frekuensi tertinggi pada orang tua yang 

memiliki pendidikan terakhir SLTA dengan persentasi 40 % sebanyak 12 

responden, urutan kedua adalah SD dengan persentase 26,6 % sebanyak 8 

responden, urutan ketiga yaitu SLTP dengan persentase 20 %, sebanyak 6 

responden dan frekuensi terendah didapatkan pada orang tua yang berpendidikan 

DIII/S1 dengan persentase 13, 3 % sebanyak 4 orang. 

3. Pola Asuh dan Kemandirian 

Pola asuh orang tua diketahui hasilnya berdasarkan jawaban responden 

dalam kuesioner yang terdiri dari 24 item pernyataan. Adapun item pernyataan 

terdiri dari beberapa kategori meliputi pola asuh demokratis, pola asuh otoriter 

26,6 % 

20 % 40 % 

13,3 % 

Pendidikan orang tua 

SD

SLTP

SLTA

DIII/S1



dan pola asuh permisif.   Hasil dari pengukuran pola asuh pada orang tua adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Rerata Tiap Pola Asuh Orangtua Di Sekolah Luar Biasa Negeri 

Pembina Yogyakarta Tahun 2014 

Variabel  Rerata  Median  Simpang 

Baku  

Minimum  Maksimum  

Otoriter  14.23 14.50 3,298 8 24 

Demokratis  27.63 28.00 3,178 19 32 

Permisif  14.00 13.00 3,040 11 23 

      Sumber : Data Primer  

 

Dari tabel  4  diatas terlihat mayoritas orang tua menggunakan pola asuh 

demokratis dengan nilai rata - rata yaitu 27,63, sedangkan nilai  rata – rata  

pola asuh otoriter 14,23, dan pola asuh permisif sebanyak 14,00. 

 

Tabel 4. Pengukuran Skor T >/< mean pada pola asuh orang di Sekolah Luar Biasa 

Negeri Pembina Yogyakarta tahun 2014 

Variabel   f % 

Pola asuh Demokratis 18 60  

 Tidak Demokratis 12 40  

 Total  30 100,0 

     Sumber : Data Primer 

Adapun hasil dari pengukuran Skor T pola asuh yang Demokratis memiliki 

persentase 60 % dan  pola asuh yang Tidak Demokratis memiliki persentase 40 % 

dari 30 responden yang diteliti. 

 Tabel 5. Distribusi frekuensi kemandirian anak retardasi mental di Sekolah Luar 

Biasa Negeri Pembina Yogyakarta tahun 2014 
Variabel   f % 

Tingkat kemandirian  Mandiri                     4      13,3 

 Ketergantungan ringan                    7      23,3 

 Ketergantungan Sedang                   14                   46,7 

 Ketergantungan Berat                   5      16,6 

 Total                    30                     100,0 

Sumber : Data Primer  

 

Berdasarkan  tabel diatas tingkat kemandirian yang paling banyak berada pada 

ketergantungan sedang dengan persentase 46,7 % yaitu 14 responden. Sedangkan 



tingkat kemandirian  paling sedikit berada pada mandiri dengan persentase 13,3 % 

yaitu 4 responden. 

4. Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan Kemandirian  

Dari data diatas kemudian dicari hubungan antara pola asuh dengan 

kemandirian pada anak retardasi mental di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina 

Yogyakarta dengan menggunakan uji Chi Square, dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 6. Hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak retardasi mental    

di Sekolah Luar biasa Negeri Pembina Yogyakarta tahun 2014 
Variabel  Kemandirian  p 

Pola asuh mandiri Tidak mandiri  0,096 

Demokratis 8 10  

Tidak Demokratis 4 8  

Total  12 18  

   Sumber : Data Primer 

Berdasarkan perbandingan Chi-Square Hitung dengan Chi-Square tabel, 

dari hasil analisis diperoleh p- value sebesar 0,096, sementara diketahui bahwa 

nilai alpha 0,05. Karena p – value > 0,05 maka Ho diterima. 

Jadi hasil dari hubungan variabel pola asuh orang tua dengan kemandirian 

anak retardasi   mental tidak memiliki hubungan yang bermakna karena Chi 

Square tabel lebih lebih besar yaitu  yang berati pola asuh tidak memiliki 

hubungan dengan  kemandirian.  

 

 

 

 

 

 



B. PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian terhadap 30 responden dapat dilihat bahwa rentang usia 

paling banyak berkisar 40 – 60 tahun yaitu sebanyak 21 responden (52,5 %), usia 20 -

39 tahun sebanyak 9 responden (47,5 %).  

Menurut teori kedewasaan masa dewasa dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

dewasa awal dimulai dari usia 29 – 39 tahun, dewasa tengah dimulai usia 40 – 60 

tahun dan dewasa akhir berusia diatas 60 tahun. Menurut teori perkembangan 

Erikson, tugas perkembangan yang utama usia baya adalah mencapai generativitas 

(Erikson, 1968). Generativitas adalah keinginan untuk merawat dan membimbing 

orang lain. Dewasa tengah dapat mencapai generativitas  dengan anak – anaknya atau 

melalui bimbingan dalam  interaksi  sosial dengan generasi berikutnya (Potter, 2005). 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa responden telah mencapai 

generativitas. Pada rentang usia > 40 tahun inilah usia yang paling baik dalam 

mengasuh anak karena telah memiliki pemikiran yang matang. Hal ini  dapat kita lihat 

dari hasil penelitian responden pada usia ini menggunakan pola asuh demokratis. Dan 

frekuensi pola asuh demokratis lebih dominan dibandingkan pola asuh permisif dan 

pola asuh otoriter. 

Tingkat pendidikan orang tua sebagian besar SLTA yaitu sebanyak 12 

responden  (40 %). Hal ini mempengaruhi seseorang dalam penerapan pola asuh pada 

kehidupan sehari – hari, bahwa salah satu bertambahnya tingkat pengetahuan 

seseorang berasal dari proses formal yang telah ditempuh melalui jenjang pendidikan. 

Orang tua dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dalam  praktek pola asuhnya 

sering membaca artikel ataupun mengikuti kemajuan  mengenai perkembangan anak 

dalam mengasuh anak merekan lebih siap dalam memiliki latar belakang pengetahuan 

yang luas, sedangkan orangtua dengan latar belakang pendidikan rendah memiliki 



pengetahuan dan pengertian yang terbatas tentang kebutuhan perkembangan anak. 

Pendidikan dan pengalaman orangtua dalam perawatan anak akan mempengaruhi 

persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan seperti terlibat dalam 

setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah 

anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak – anak dan menilai 

perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak (Edward, 2006) . 

 Kemandirian dari hasil penelitian ini sebagian besar terdapat pada 

ketergantungan sedang dengan prosentase 46,7 %, karena pada dasarnya anak yang 

berkebutuhan khusus belum mampu membantu dirinya sendiri secara maksimal. 

Secara naluriah, anak mempunyai dorongan untuk berkembang dari posisi dependen 

ke posisi independen. Anak yang mandiri akan bertindak dengan penuh rasa percaya 

diri dan tidak mengandalkan bantuan orang dewasa dalam bertindak, sebagaimana 

diketahui anak tunagrahita mempunyai hambatan kecerdasan, maka target 

kemandiriannya tentu harus dirumuskan sesuai dengan potensi yang dimiliki, 

sehingga dapat dikatakan bahwa mandiri bagi anak tunagrahita adalah adanya 

kesesuaian antara kemampuan aktual dengan potensi yang dimilki, jadi pencapaian 

kemandirian anak tunagrahita tidak dapat diartikan sama dengan anak normal 

biasanya (Yusuf, 2002).Adapun frekuensi tertinggi pada anak usia sekolah (< 14 

tahun) dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan hanya pada anak usia sekolah 

khususnya anak dengan retardasi mental tingkat sekolah dasar. 

Pola pengasuhan orang tua yang sangat beragam antara orang tua satu 

dengan orang tua yang lain sangat berbeda, sehingga menjadikan kemandirian anak 

yang satu dengan yang lain tentunya juga akan berbeda.  



Berdasarkan hasil yang dianalisis oleh peneliti, data yang diperoleh dari 

perhitungan  yaitu p > 0,05 yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara 

pola asuh dengan kemandirian, hal ini bertentangan dengan teori bahwa dampak dari 

gaya pengasuhan orang tua akan berbeda terhadap kemandirian anak melalui  

pengasuhan orang tua terutama orang tua yang demokratis anak diharapkan dapat 

mengembangkan kemandirian anak dengan baik. Penelitian oleh Baumrind (2009) 

menunjukkan bahwa pola pengasuhan demokratis sangat mendukung perkembangan 

kemandirian pada anak sedangkan dua gaya pengasuhan lainnya yaitu pola 

pengasuhan otoriter dan permisif bersifat negatif terhadap kemandirian anak. Hanya 

saja penelitian ini dikhususkan untuk anak yang normal bukan anak dengan 

berkebutuhan khusus. Didukung oleh beberapa kemungkinan yang mana belum ada 

penelitian yang mendukung terkait dengan pola asuh dengan kemandirian anak 

retardasi mental. 

1. Faktor  Pendukung 

a. Mayoritas orangtua meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner   yang 

diberikan peneliti 

b. Peneliti dibantu oleh komite  sekolah yang mewakili seluruh wali murid 

Sekolah Dasar 

2. Faktor penghambat 

a. Sebagian besar responden tidak langsung bisa menyerahkan kuesioner karna 

sibuk mengawasi anak mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga waktu 

kurang efektif 

b. Peneliti tidak bisa melakukan pengkajian secara khusus kepada anak dengan 

retardasi mental karena penelitian ini bisa menganggu proses pembelajaran di 

SLB Negeri Pembina Yogyakarta 



C. KETERBATASAN PENELITIAN  

1. Tidak semua faktor yang mempengaruhi dapat di teliti oleh peneliti, hal ini 

disebabkan keterbatasaan dari kemampuan metodologi yang dimiliki. Faktor lain 

mempengaruhi pola asuh dan kemandirian yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

kemungkinan dapat menyebabkan bias terhadap penelitian 

2. Populasi responden hanya siswa sekolah dasar (SD) yang berjumlah 30 responden 

dilakukan penelitian, sehingga hasil penelitian tidak mewakili terhadap 

keseluruhan di SLB Negeri Pembina Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

                   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini adalah : 

1. Pola asuh orang tua dengan retardasi mental di Sekolah Luar Biasa Negeri 

Pembina Yogyakarta mayoritas menggunakan pola asuh demokratis 

dengan nilai rata - rata 27,63 %, pola asuh otoriter dengan nilai rata – rata 

14,23 % dan pola asuh permisif dengan  nilai rata – rata 14,00 %. Adapun 

untuk pola asuh yang Demokratis dimiliki 18 responden dan pola asuh 

yang tidak Demokratis dimiliki 12 responden. 

2. Kemandirian anak retardasi mental di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina 

Yogyakarta mayoritas pada ketergantungan sedang dengan persentase 46,7 

%. 

3. Tidak terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian 

anak retardasi mental di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta. 

Hal ini dapat di ketahui dari nilai signikansi yaitu 0,096 > 0,05. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bagi Teoritis  

Disarankan bagi seluruh aspek yang bersangkutan untuk menelaah kembali 

tentang pola asuh dan kemandirian anak dengan berkebutuhan khusus agar 

menambah wawasan pengetahuan dan informasi yang optimal 

2. Bagi Guru Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina DIY 



Disarankan bagi pihak SLB untuk selalu memberikan dukungan kepada 

orangtua maupun keluarga dalam  memberikan pola asuh yang baik sesuai 

dengan karakteristik keluarga pada anak berkebutuhan khusus 

3. Bagi Orangtua Dengan Anak Retardasi Mental 

Disarankan bagi orang tua untuk meningkatkan kembali pengetahuan 

tentang pola asuh, walaupun dari hasil penelitian pola asuh demokratis 

yang  lebih dominan dari pola asuh yang lain 

4. Bagi Mahasiswa Keperawatan STIKes Madani 

Disarankan bagi mahasiswa/i Keperawatan khususnya untuk mengkaji 

kemandirian anak dengan berkebutuhan khusus 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan  selanjutnya agar lebih baik lagi dalam melakukan penelitian 

sehingga dapat di ketahui pola asuh yang sesuai dengan kemandirian pada 

anak berkebutuhan khusus. 
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Lampiran 4. Surat Persetujuan Responden  

 

SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Bersama ini saya, 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat  : 

 

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang akan dilakukan oleh Sari 

Novianti, mahasiswi jurusan S1 Keperawatan STIKes Madani Yogyakarta dengan sukarela 

tanpa paksaan dan akan dijaga dengan baik kerahasiaanya. Hal ini semata –mata untuk 

keperluan ilmu pengetahuan, yang berjudul“ Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan 

Kemandirian Anak Retardasi Mental Di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta”. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan bisa di manfaatkan 

sebaik – baiknya. 

 

        Yogyakarta, ............... ..... 

                Responden 

 

 

        (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Kuesioner Pola Asuh Orang Tua  

 

Angket Pola Asuh Orangtua 

 

Nama    : ………………………………..  

Umur    : ………………………………..  

Nama Anak/Kelas  : ………………………………..  

Pendidikan Terakhir : ………………………………..  

Alamat   : ………………………………..  

Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama dan isilah pernyataan-pernyataan 

tesebut dengan tanda silang ( √ ) sesuai dengan diri saudara yang sebenarnya. Kerjakan 

dengan teliti, jangan ada nomor yang terlewatkan. Alternatif pilihan jawaban sebagai berikut:  

SS : jika pernyataan tersebut “Sangat Sesuai” dengan diri anda  

S : jika pernyataan tersebut “Sesuai” dengan diri anda  

TS : jika pernyataan tersebut “Tidak Sesuai” dengan diri anda  

STS : jika pernyataan tersebut “Sangat Tidak Sesuai” dengan diri anda 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya memukul anak tanpa banyak alasan     

2 Saya memaksa anak saya untuk mengikuti peraturan yang saya 

buat di rumah maupun di luar rumah 

    

3 Saya menghukum anak apabila tidak mengikuti aturan yang ada     

4 Saya membuat peraturan yang sesuai dengan anak, dan anak 

wajib ikut peraturan tersebut 

    

5 Saya mengancam anak apabila anak tidak menuruti keinginan 

saya 

    



6 Saya tidak akrab dengan anak saya meskipun dia berbeda 

dengan anak yang lain 

    

7 Saya tidak menerima apapun keadaan anak saya baik 

kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki anak 

    

8 Saya tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak     

9 Jika saya membuat peraturan yang sederhana, saya akan 

berkompromi dengan anak 

    

10 Saya memperhatikan perkembangan anak     

11 Saya memperhatikan pertumbuhan anak     

12 Saya memberikan kepercayaan pada anak untuk melakukan 

aktivitas sehari- hari tanpa bantuan 

    

13 Saya selalu mendorong anak untuk tetap rajin belajar dengan 

rajin 

    

14 Saya mendukung apapun yang dilakukan anak sesuai dengan 

kemampuan anak 

    

15 Saya memberikan pengarahan tentang perbuatan yang tidak 

baik agar ditinggalkan  

    

16 Saya memberikan pengarahan tentang perbuatan yang baik 

yang perlu ditinggalkan 

    

17 Saya tidak menuntut apapun kepada anak saya     

18 Saya tidak mengontrol keadaan anak saya     

19 Saya tidak pernah terlibat dengan kehidupan anak saya     

20 Saya jarang berbicara dengan anak saya     

21 Saya tidak selalu mengawasi anak saya kemanapun dia pergi     

22 Saya tidak selalu membimbing anak untuk belajar baik 

membaca,menulis dan menghitung 

    

23 Saya tidak selalu melibatkan anak apabila melakukan pekerjaan 

rumah 

    

24 Saya tidak selalu membiasakan anak untuk berteman dengan 

sesama teman yang memiliki kekurangan maupun anak normal 

    



Lampiran 6. Kuesioner Kemandirian  

PETUNJUK PENGISIAN ! 

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat dengan memberikan tanda (√) pada 

jawaban yang telah disediakan Ya atau Tidak : 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Anak selalu dibantu dalam makan dan minum.   

2. 

 

Anak selalu dibantu mandi dan gosok gigi.   

3. Anak di bantu bila berpakaian.   

4. 

 

Anak minta ditemani bila BAK/BAB ke WC.   

5. Anak minta ditemani tidur.   

6. 

 

Anak menuntut perhatian yang lebih dari orang tuanya.   

7. Anak lebih manja pada orang tuanya.   

8. 

 

Anak sering mengganggu saudaranya/anggota keluarga 

yang lain. 

  

9. Anak selalu dibantu menulis.   

10 Anak selalu dibantu berkomunikasi secara lisan.    

11 Anak selalu dibantu dalam membaca.   

12 Anak dapat berkomunikasi dengan isyarat melalui 

bantuan. 

  

13 Anak mau dinasehati jika nakal.    

14 Anak mau bekerja sama dengan anggota keluarga yang 

lain. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Rencana Anggaran 

 

 

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN 

 

No KEGIATAN BAHAN DAN ALAT BIAYA 

1 Penyusunan proposal skripsi Pengetikan dan penjilidan Rp  50.000 

2 Seminar proposal skripsi Pengetikan dan penjilidan Rp  50.000 

3 Revisi proposal Transparansi, penggandaan Rp  50.000 

4 Perizinan penelitian Penggandaan, biaya perijinan Rp  80.000 

5 Persiapan penelitian Kuisioner, persiapan bahan Rp 150.000 

6 Pelaksanaan penelitian Transportasi,akomodasi Rp 150.000 

7 Pengolahan data Jasa pengolahan Rp  60.000 

8 Laporan skripsi Pengetikan , penjilidan Rp  100.000 

9 Sidang skripsi Transparasi, penggandaan Rp 100.000 

10 Revisi laporan skripsi akhir Pengetikan dan penjilidan Rp 100.000 

11 Biaya tak terduga  Rp  110.000 

 Jumlah  Rp 1.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9. Uji Validitas Pola Asuh 

 

  Total  

pernyataan Pearson Correlation .439 

Sig. (2-tailed) .053 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .642
**

 

Sig. (2-tailed) .002 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .508
*
 

Sig. (2-tailed) .022 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .154 

Sig. (2-tailed) .518 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .564
**

 

Sig. (2-tailed) .010 

N 20 

pernyataan  Pearson Correlation .289 

Sig. (2-tailed) .217 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .432 

Sig. (2-tailed) .057 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .331 

Sig. (2-tailed) .154 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .503
*
 

Sig. (2-tailed) .024 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .359 

Sig. (2-tailed) .120 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .288 

Sig. (2-tailed) .219 



N 20 

pernyataan Pearson Correlation -.047 

Sig. (2-tailed) .843 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation -.204 

Sig. (2-tailed) .389 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .582
**

 

Sig. (2-tailed) .007 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .018 

Sig. (2-tailed) .940 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .483
*
 

Sig. (2-tailed) .031 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .360 

Sig. (2-tailed) .119 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .244 

Sig. (2-tailed) .299 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation -.043 

Sig. (2-tailed) .856 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .156 

Sig. (2-tailed) .511 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .248 

Sig. (2-tailed) .292 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .248 

Sig. (2-tailed) .292 

N 20 



pernyataan Pearson Correlation .699
**

 

Sig. (2-tailed) .001 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .525
*
 

Sig. (2-tailed) .017 

N 20 

pernyataan  Pearson Correlation .401 

Sig. (2-tailed) .080 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .235 

Sig. (2-tailed) .319 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .626
**

 

Sig. (2-tailed) .003 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .637
**

 

Sig. (2-tailed) .003 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .591
**

 

Sig. (2-tailed) .006 

N 20 

pernyataan Pearson Correlation .648
**

 

Sig. (2-tailed) .002 

N 20 

total  

 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 20 

 
 

 

 

 

 



Lampiran 10.Uji Reliabilitas Pola Asuh 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.752 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11. Uji Validitas Kemandirian 

 

  Total  

P1 Pearson Correlation .628
**

 

Sig. (2-tailed) .003 

N 20 

P2 Pearson Correlation .461
*
 

Sig. (2-tailed) .041 

N 20 

P3 Pearson Correlation .761
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

P4 Pearson Correlation .812
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

P5 Pearson Correlation .451
*
 

Sig. (2-tailed) .046 

N 20 

P6 Pearson Correlation .628
**

 

Sig. (2-tailed) .003 

N 20 

P7 Pearson Correlation .753
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

P8 Pearson Correlation .761
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

P9 Pearson Correlation .812
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

P10 Pearson Correlation .461
*
 

Sig. (2-tailed) .041 

N 20 

P11 Pearson Correlation .472
*
 



Sig. (2-tailed) .036 

N 20 

P12 Pearson Correlation .761
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

P13 Pearson Correlation .812
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

P14 Pearson Correlation .753
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

total Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 12. Uji Reliabilitas Kemandirian 

 

 

Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.761 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13. Uji Statistik  

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

POLAASUH .389 30 .000 .624 30 .000 

KEMANDIRIA

N 

.274 30 .000 .866 30 .001 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

POLAASUH * KEMANDIRIAN Crosstabulation 

   KEMANDIRIAN 

Total    mandiri tidak mandiri 

POLAASUH demokratis Count 7 11 18 

Expected Count 6.6 11.4 18.0 

% within 

POLAASUH 

38.9% 61.1% 100.0% 

% of Total 23.3% 36.7% 60.0% 

tidak demokratis Count 4 8 12 

Expected Count 4.4 7.6 12.0 

% within 

POLAASUH 

33.3% 66.7% 100.0% 

% of Total 13.3% 26.7% 40.0% 

Total Count 11 19 30 

Expected Count 11.0 19.0 30.0 

% within 

POLAASUH 

36.7% 63.3% 100.0% 

% of Total 36.7% 63.3% 100.0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 



 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .096
a
 1 .757   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .096 1 .756   

Fisher's Exact Test    1.000 .534 

Linear-by-Linear 

Association 

.093 1 .761 
  

N of Valid Cases 30     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .056 .757 

N of Valid Cases 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 


