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ABSTRAK 

Retardasi mental menjadi salah satu gangguan perkembangan anak  yang 

memperlihatkan gangguan fungsi intelektual sehingga menimbulkan masalah 

kemampuan kehidupan sehari-harinya, yaitu personal hygiene. Peran orang tua 

terutama pola asuh orang tua sangat berpengaruh bagi kemandirian personal 

hygiene pada anak retardasi mental sedang. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian personal 

hygiene pada anak retardasi mental sedang di SLB Negeri 3 Denpasar. Desain 

penelitian menggunakan Deskriptif Korelasi yaitu menguji apakah ada hubungan 

antara dua variabel yaitu pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian personal 

hygiene pada anak retardasi mental sedang, dengan pendekatan Cross Sectional. 

Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 45 responden, dengan menggunakan 

teknik Purposive sampling dan pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner 

dengan hasil uji menggunakan Koefisien kontingensi. Hasil penelitian ini 

didapatkan sebagian besar orang tua menerapkan pola asuh demokratis sejumlah 

25 orang tua (55,6%) dan 23 orang anak (51,1%) dengan tingkat kemandirian 

personal hygiene cukup mandiri. Hasil uji didapatkan angka p value sebesar 0,000 

(p<0,05) dengan nilai kekuatan korelasi 0,676 (kekuatan kuat). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kemandirian anak, dimana ditandai dengan adanya sikap orang tua memberikan 

tanggung jawab pada anak untuk mengambil keputusan dan mengatur sendiri 

kegiatan perawatan dirinya. Peneliti menyarankan untuk lokasi penelitian 

diharapkan meningkatkan dalam pemberian contoh dan perilaku, kepada 

masyarakat diharapkan dapat memberikan pola asuh terkait dengan kondisi dan 

kebutuhan anak, dan kepada peneliti selanjutnya hasil ini dapat menjadi acuan 

untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 

Kata kunci: Pola asuh, Kemandirian Personal Hygiene, Anak Retardasi Mental 

Sedang 
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ABSTRACT 

Mental retardation is one of the development disorders of a child which 

shows intellectual dysfunction, so that causes problem in the ability of daily life, 

that is personal hygiene. The role of parents, especially of parenting parents is 

very influential for independence personal hygiene in moderate mental 

retardation children. The purpose of this study was to determine the correlation of 

parenting with level of personal hygiene independence in moderate mental 

retardation children at Denpasar SLB Negeri 3. The study design uses Descriptive 

Correlation, that tested whether there is a correlation between two variables is 

parenting with level of personal hygiene independence in moderate mental 

retardation children, with the Cross-Sectional approach. The number of samples 

used was 45 respondents, using the Purposive sampling technique and collecting 

data using questionnaire sheets with the test results using the contingency 

coefficient. The results of this study found that most parents applied democratic 

parenting a total of 25 parents (55,6%) and 23 children (51,1%) with a fairly 

independent level of personal hygiene independence. The test result obtained a 

value of p value of 0,000 (p<0,05) with correlation strength value of 0,676 (strong 

strength. It shows that parenting is very influential on the level of independence of 

children, where marked by the attitude of parents giving responsibility to children 

to make decisions and manage their own care activities. The researcher suggests 

that the location of the study be expected to improve in the provision of examples 

and behavior, the community is expected to provide parenting related to the 

conditions and needs of children, and to the researchers further these results can 

be a reference for developing further research. 

Keywords: Parenting, Independence Personal Hygiene, Moderate Mental 

Retardation Children 
 

PENDAHULUAN 

 

Anak yang sehat adalah harapan setiap keluarga, setiap orang tua akan 

mengharapkan anaknya tumbuh dan berkembang secara sempurna tanpa 

mengalami gangguan atau kelainan. Anak dikatakan sehat apabila pertumbuhan 

dan perkembangannya sesuai dengan tahapan umur dan tidak mengalami 

gangguan penyakit secara fisik maupun mental (Ridha, 2014). Pada kenyataannya 

tidak semua anak dapat melalui masa tumbuh kembangnya dengan optimal, 

beberapa kelompok anak mengalami gangguan atau kelainan tumbuh kembang 

seperti gangguan dalam aspek mental (Soetjiningsih & Ranuh, 2013). 

Anak dengan kelainan mental memperlihatkan gangguan fungsi intelektual 

dan kemampuan dalam menyesuaikan diri atau perilaku adaptif yaitu keterampilan 

komunikasi, keterampilan akademik, dan perawatan diri atau personal hygiene 

(Wiyani, 2014). Masalah anak retardasi mental terkait kemandirian personal 

hygiene seperti kurang mampu melakukan kebersihan diri (mandi), eliminasi, 

makan, minum, berpakaian (berhias) dengan mandiri. 

Berdasarkan data dari WHO (World Health Organization) tahun 2018, 

sekitar 11.580.117 orang (15%) dari populasi dunia mengalami disabilitas, dari 

jumlah tersebut sekitar 1.389.614 orang adalah penyandang gangguan mental. 



Riskesdas (2018) menunjukkan proporsi disabilitas anak Indonesia yang 

menyandang keterbelakangan mental adalah 962.011 orang, dengan kriteria 

retardasi mental ringan 80 %, retardasi mental sedang 12 %, dan retardasi mental 

sangat berat 8 % yang terdiri dari 60% diderita anak laki-laki dan 40% diderita 

oleh anak perempuan, sedangkan yang mengalami gangguan dalam hal 

ketidakmandirian personal hygiene sekitar 361.860 anak yang berusia 0-18 tahun 

yang merupakan anak usia sekolah.  

Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali (2018/2019) menunjukkan 

jumlah penyandang disabilitas sebanyak 2.246 penderita yang terdiri dari laki-laki 

1.417 orang (63%) dan perempuan 829 orang (37%) yang tersebar di 9 Kabupaten 

di Bali, dari jumlah tersebut sekitar 1.255 orang (56%) yang mengalami retardasi 

mental. Jumlah anak yang mengalami retardasi mental dimana Kabupaten 

Denpasar adalah urutan kedua sebanyak 219 orang (18%), hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan oleh peneliti pada 6 Januari 2020 di SLB Negeri 3 Denpasar yang 

beralamat di Jl.Maruti, No 10 Denpasar ini jumlah anak dengan retardasi mental 

sedang yang bersekolah di SLB Negeri 3 Denpasar sebanyak 50 orang. 

Upaya untuk mengurangi ketergantungan personal hygiene yang diderita 

anak retardasi mental, dapat diterapkan dengan pendidikan khusus serta latihan-

latihan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kegiatan hidup 

sehari-hari. Bimbingan keterampilan kehidupan sehari-hari menjadi kebutuhan 

dasar dalam proses pelayanan dan rehabilitasi sosial, agar penyandang retardasi 

mental dapat mencapai suatu kemandirian dan mampu merawat diri sendiri, 

sehingga kelak ketika mereka dewasa dapat bertanggung jawab terhadap dirinya 

dan tidak bergantung kepada orang lain (Puspita, 2016). 

Pola asuh orang tua merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi, 

membina dan mendidik anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis 

besar pola asuh orang tua umumnya dikelompokkan menjadi empat  yaitu pola 

asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh penelantar. 

Efektivitas pola asuh orang tua terhadap anak dapat dilihat dari bagaimana cara 

anak berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya (Petranto, 2012). 

Didukung dengan penelitian Rumaseb (2018), dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin baik pola asuh orang tua terhadap anak retardasi 

mental maka semakin baik pula tingkat kemandirian anak retardasi mental dalam 

melakukan perawatan diri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola asuh orang tua 

sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian anak. Penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019), hasil penelitian 

menunjukkan keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan sifat dan sikap 

bagi perkembangan anak, karena dalam keluarga anak mendapatkan pengalaman 

pertama dan utama sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh 

orang tua dengan tingkat kemandirian anak.  

Sehubungan dengan kemampuan untuk mencapai kemandirian sebagai 

salah satu aspek perkembangan yang penting pada anak, sehingga mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada anak retardasi mental 

sedang untuk mengetahui “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tingkat 

Kemandirian Personal Hygiene Pada Anak Retardasi Mental Sedang di SLB 

Negeri 3 Denpasar”. 
 

 



BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian ini dilakukan di SLB Negeri 3 Denpasar pada tanggal 3 sampai 

6 Maret 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian yang digunakan yaitu deskriptif korelasional dan pendekatan yang 

digunakan cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah orang tua dari anak 

retardasi mental sedang di SLB Negeri 3 Denpasar sebanyak 50 orang. Teknik 

sampling yang digunakan purposive sampling dengan sampel yang didapatkan 

sebanyak 45 responden. Pengumpulan data dengan kuesioner pola asuh orang tua 

dan kuesioner tingkat kemandirian personal hygiene pada anak retardasi mental 

yaitu PEDI (The Pediatric Evaluation of Disability Inventory). Teknik analisis 

yang digunakan uji statistik non parametris yaitu Uji Koefisien Kontingensi. 

 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

Hasil Penelitian 

Tabel 1 

Distribusi frekuensi karakteristik orang tua wanita berdasarkan usia  

di SLB Negeri 3 Denpasar 

 
 

Usia Frekuensi (n) Persentase (%) 

Remaja akhir (17-25 tahun) 2 4,4 

Dewasa awal (26-35 tahun) 25 55,6 

Dewasa akhir (36-45 tahun) 15 33,3 

Lansia awal (46-55 tahun) 3 6,7 

Total 45 100 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, didapatkan bahwa sebagian besar orang tua 

wanita berusia dewasa awal (26-35 tahun) yaitu sejumlah 25 responden (55,6%). 

 

Tabel 2 

Distribusi frekuensi karakteristik orang tua wanita berdasarkan pendidikan  

di SLB Negeri 3 Denpasar 

 

Pendidikan  Frekuensi (n) Persentase (%) 

SD 4 8,9 

SMP 5 11,1 

SMA 24 53,3 

Perguruan Tinggi 12 26,7 

Total 45 100 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, didapatkan bahwa sebagian besar orang tua 

wanita berpendidikan SMA yaitu sejumlah 24 orang (53,3%). 

 

 

 

 



 

Tabel 3 

Distribusi frekuensi karakteristik orang tua wanita berdasarkan jenis pekerjaan  

di SLB Negeri 3 Denpasar 

 
 

Pekerjaan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Swasta 5 11,1 

PNS 3 6,7 

Wiraswasta 7 15,6 

IRT 30 66,7 

Total 45 100 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas, didapatkan bahwa sebagian besar orang tua 

wanita bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT) yaitu sejumlah 30 orang (66,7%).  

 

Tabel 4 

Distribusi frekuensi karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia  

di SLB Negeri 3 Denpasar 

 

Usia  Frekuensi (n) Persentase (%) 

Anak-anak (5-11 tahun) 20 44,4 

Remaja awal (12-16 tahun) 23 51,1 

Remaja akhir (17-25 tahun) 2 4,4 

Total 45 100 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas, didapatkan bahwa sebagian besar anak 

retardasi mental sedang berusia remaja awal (12-16 tahun) yaitu sejumlah 23 

orang (51,1%). 

 

Tabel 5 

Distribusi frekuensi karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin 

di SLB Negeri 3 Denpasar 

 
 

Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 

Laki-laki 25 55,6 

Perempuan  20 44,4 

Total 45 100 

   

Berdasarkan tabel 5 di atas, didapatkan bahwa sebagian besar anak 

retardasi mental sedang berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 25 orang 

(55,6%). 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6 

Distribusi frekuensi pola asuh orang tua 

di SLB Negeri 3 Denpasar 

 

Pola asuh orang tua  Frekuensi (n) Persentase (%) 

Otoriter 1 2,2 

Demokratis 25 55,6 

Permisif  

Penelantar 

19 

0 

42,2 

0 

Total 45 100 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas, didapatkan bahwa sebagian besar pola asuh 

orang tua adalah demokratis yaitu sejumlah 25 orang tua (55,6%). 

 

Tabel 7 

Distribusi frekuensi tingkat kemandirian personal hygiene pada anak retardasi 

mental sedang  

di SLB Negeri 3 Denpasar 

 

Tingkat kemandirian personal 

hygiene 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Mandiri 1 2,2 

Cukup mandiri 23 51,1 

Kurang mandiri  21 46,7 

Total 45 100 

 
 
 

Berdasarkan tabel 7 di atas, didapatkan bahwa sebagian besar tingkat 

kemandirian personal hygiene pada anak retardasi mental sedang adalah cukup 

mandiri yaitu sejumlah 23 orang anak (51,1%). 

 

Tabel 8 

Hasil analisis hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian personal 

hygiene pada anak retardasi mental sedang  

di SLB Negeri 3 Denpasar 

 
 

Pola asuh 

orang tua  

Tingkat kemandirian personal 

hygiene 

Total  P 

value 

Correlation  

Coefficient 

Mandiri  Cukup 

mandiri 

Kurang 

mandiri 

N % n % n % n %   

Otoriter 0 0 0 0 1 2,2 1 2,2   

Demokratis 0 0 23 51,1 2 4,4 25 55,6 0,000 0,676 

Permisif 

Penelantar 

1 

0 

2,2 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

40,0 

0 

19 

0 

42,2 

0 

  

Total  1 2,2 23 51,1 21 46,7 45 100   
 



Berdasarkan tabel 8 di atas, didapatkan bahwa pola asuh orang tua 

sebagian besar adalah demokratis dengan tingkat kemandirian personal hygiene 

pada anak retardasi mental sedang yaitu dengan kategori cukup mandiri sebanyak 

23 orang (51,1%) dengan nilai p=0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian personal hygiene pada 

anak retardasi mental sedang dengan nilai kekuatan korelasinya sebesar 0,676 

yang artinya kekuatan korelasinya kuat dengan arah hubungan yaitu positif.  

 

 

Diskusi Hasil 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa ada hubungan pola asuh 

orang tua dengan tingkat kemandirian personal hygiene pada anak retardasi 

mental sedang. Kuat lemahnya korelasi dilihat dari correlation coefficient yaitu 

0,676 nilai tersebut menunjukkan korelasi yang kuat antara pola asuh orang tua 

dengan tingkat kemandirian personal hygiene pada anak retardasi mental sedang. 

Nilai koefisien korelasi bertanda positif ini menunjukkan bahwa semakin baik 

pola asuh orang tua makan semakin baik tingkat kemandirian personal hygiene 

pada anak retardasi mental sedang.  

Pola asuh orang tua meliputi rasa cinta dan kasih sayang yang orang tua 

berikan yang bersifat konsisten, segala interaksi yang dilakukan orang tua dengan 

anak, sikap yang ditunjukkan orang tua pada anak, serta berbagai aturan yang 

ditetapkan orang tua untuk mengontrol perilaku anak (Iswidharmanja dkk, 2014). 

Kemandirian anak retardasi mental dalam perawatan diri (personal hygiene)  

bukanlah keterampilan yang muncul dengan sendirinya, tetapi perlu diajarkan 

kepada anak dengan menerapkan pola asuh yang tepat dari orang tua. Pola asuh 

orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak melalui pembentukan 

karakter, dimana setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda terhadap 

anaknya. Orang tua harus mengetahui cara yang paling efektif untuk mendidik 

dan membentuk kemandirian anak, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan 

berkembang secara sehat dan optimal (Tarwoto & Wartonah, 2015). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rumaseb (2018), yang meneliti terkait Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan 

Tingkat Kemandirian Anak Retardasi Mental Usia 10-14 Tahun Dalam 

Melakukan Perawatan Diri di SLB Negeri Bagian B Jayapura dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara pola asuh orang 

tua terhadap tingkat kemandirian anak. Penelitian ynag dilakukan oleh Lestari 

(2019), yang meneliti terkait Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan 

Kemandirian Anak hasil penelitian menunjukkan keluarga memiliki peran penting 

dalam pembentukan sifat dan sikap bagi perkembangan anak, karena dalam 

keluarga anak mendapatkan pengalaman pertama dan utama sehingga terdapat 

hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian 

anak. 

Peneliti berpendapat bahwa orang tua dalam mengasuh anak harus saling 

bekerja sama antara anak dengan orang tua ketika anak melakukan kegiatan 

personal hygiene, orang tua juga dapat mengontrol anak dalam melakukan 

kegiatan tersebut sehingga anak melakukannya, karena saat anak melakukan 

kegiatan personal hygiene tanpa pengawasan orang tua terkadang anak mandi 



tidak bersih, gosok gigi tidak sesuai, menuangkan pasta gigi berlebihan, 

menggunakan sepatu terbalik tidak sesuai kanan kiri, mengikat tali sepatu tidak 

beraturan dan makan tidak rapi. Sesuai dari beberapa hasil observasi pada saat 

penelitian bahwa anak retardasi mental sedang saat makan dan minum tidak rapi 

dan masih ada yang dibantu orang tua, mencuci tangan ada yang menggunakan 

sabun dan ada juga yang tidak menggunakan sabun. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian anak 

agar anak dapat menjadi mampu dan mandiri. 
 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka simpulan yang dapat peneliti ambil 

adalah Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak retardasi mental 

sedang  di SLB Negeri 3 Denpasar adalah sebagian besar menerapkan pola asuh 

demokratis yaitu sebanyak 25 orang (55,6%), kemandirian personal hygiene pada 

anak retardasi mental sedang sebagian besar yaitu 23 orang (51,1%) dalam 

kategori cukup mandiri, serta uji koefisien kontingensi didapatkan nilai p value 

0,000 (p<0,05) yaitu ada hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian 

personal hygiene pada anak retardasi mental sedang, dengan nilai kekuatan 

korelasi sebesar 0,676 (derajat hubungan kuat) dan arah hubungan yaitu positif.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada guru SLB 

Negeri 3 Denpasar diharapkan agar lebih meningkatkan lagi dalam memberikan 

contoh, perhatian dan perilaku dalam melakukan kemandirian personal hygiene 

misalnya saat anak ingin kencing atau mencuci tangan sebaiknya guru 

mendampingi siswa saat ke toilet, kepada pegawai/staff di SLB Negeri 3 

Denpasar dapat mengembangkan program pengajaran atau pelatihan dengan 

melibatkan orang tua dalam memandirikan anak retardasi mental sedang terkait 

perawatan diri (personal hygiene), baik di sekolah maupun di rumah dan 

diharapkan dapat memberikan edukasi, informasi dan menjalin kerjasama dengan 

orang tua mengenai pola asuh yang tepat yang akan diberikan kepada anak 

berkebutuhan khusus seperti anak retardasi mental, sehingga dapat membantu 

anak dalam kegiatan kemampuannya untuk melakukan personal hygiene, kepada 

orang tua dapat memberikan pola asuh yang terkait dengan kondisi dan kebutuhan 

anak retardasi mental sedang dengan mengikuti diskusi, penyuluhan atau 

pelatihan tentang bagaimana cara merawat anak retardasi mental sedang dalam 

melakukan keterampilan personal hygiene sehingga anak tersebut dapat secara 

mandiri dalam melakukan kegiatan personal hygiene, dan kepada peneliti 

selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan 

mengendalikan faktor pemicu yang mempengaruhi kemandirian personal hygiene 

dan pola asuh orang tua pada anak retardasi mental.  
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