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MOTTO 

 

"Siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar maka Allah akan 

memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan (oleh 

Allah Subhanahu wa ta'ala) pemberian yang lebih baik dan lebih luas 

(keutamaannya) daripada (sifat) sabar." 

 (HR Al Bukhari) 

“Jadilah diri kita sendiri karena itu lebih baik daripada berpura-pura 

menjadi orang lain yang baik” 

( Astri Dwi Wulandari ) 
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ABSTRAK 

 Astri Dwi Wulandari, NIM 1711320031 Studi Deskriptif Tentang 

Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita Di Panti Sosial Binanetra 

Amal Mulia Kota Bengkulu. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan 

kemandirian anak tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota 

Bengkulu dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

pengembangan kemandirian anak tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal 

Mulia Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan 

informan menggunakan teknik total sampling dengan sepuluh orang informan 

terdiri dari dua orang guru pembimbing, satu orang kepala panti dan tujuh orang 

anak tunagrahita. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan kemandirian 

anak tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu 

dilaksanakan dalam tiga aspek yaitu: aspek belajar, aspek kegiatan sehari-hari, 

aspek sosial dengan melalui tiga tahap yaitu: pada aspek belajar terdapat tahap 

identifikasi, pembiasa, tanggung jawab. Aspek kegiatan sehari-hari terdapat tahap 

sosialisasi dengan kamar, tahap latihan dasar, tahap mengajarkan ibadah. Aspek 

sosial terdapat tahap pengenalan dengan anggota sesama teman, tahap 

membiasakan sikap sesuai tata tertib, tahap bersosialisasi dengan masyarakat. 

Faktor pendukung kemandirian anak tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal 

Mulia Kota Bengkulu adalah support orang tua, fasilitas-fasilitas yang ada di 

panti, lingkungan panti yang sejuk dan nyaman sehingga mendukung juga. Faktor 

penghambat kemandirian anak tunagrahita adalah intelegensi yang memang di 

bawah rata-rata sehingga penyerapan mereka dalam belajar akan menjadi susah.  

 

 

Kata Kunci  : Pengembangan, Kemandirian, Anak Tunagrahita. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

   Anak sebagai anugrah yang di berikan oleh Allah SWT,  orangtua sangat 

mengharapkan kehadiran anak yang lahir diantara mereka dengan kondisi 

anak pada umumnya yang normal dan ideal. Reaksi awal orangtua yang 

melahirkan anak dengan kondisi mengalami hambatan biasanya kecewa, 

merasa bersalah, merasa gagal, frustasi bahkan tidak sedikit menolaknya. 

Perasaan tersebut akan dirasakan oleh suami dan istri, tetapi tekanan akan 

lebih besar dirasakan oleh istri sebagai ibu dibandingkan dengan suami. Anak 

Tunagrahita dengan segala kelebihan dan kekurangannya juga interaksi 

dengan lingkungannya. Mereka butuh dihargai dan diterima di masyarakat. 

Anak Tunagrahita usia SD awal adalah anak yang memiliki gangguan 

kecerdasan (IQ) di bawah 70, yang berada pada kelas 1-3 SD. Anak 

Tunagrahita ini termasuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki hak atas 

pendidikan karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, 

sehingga pemerintah wajib menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada 

rakyatnya agar dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pembukaan 

UUD 1945 alinea 4 menyatakan bahwa negara bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan 

bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka setiap warga negara memiliki 

1 
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hak untuk mendapatkan pengajaran.
1
 Secara operasional, bentuk dukungan 

pendidikan termasuk dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga 

negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
2
. 

Hak atas pendidikan ini berarti untuk semua warga negara baik yang normal 

maupun berkebutuhan khusus.
3
 

Program pendidikan yang diberikan secara spesifik kepada 

Tunagrahita dengan tujuan untuk membuat anak Tunagrahita menjadi mandiri 

karena pendidikan pada dasarnya memberikan kemampuan kepada peserta 

didik agar menambah pengetahuan dan keterampilan yang semuanya akan 

berujung kepada kemandirian. Anak Tunagrahita yang mampu menerima 

pendidikan adalah anak Tunagrahita dengan karakteristik mampu didik 

(debil). Tunagrahita mampu didik (debil) merupakan anak Tunagrahita yang 

tidak mampu mengikuti program sekolah biasa tetapi ia masih memiliki 

kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan walau hasilnya 

tidak maksimal. Kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak 

Tunagrahita mampu didik antara lain; 1) membaca, menulis, mengeja dan 

                                                           
1
  Undang-Undang  Pasal 31 ayat 1 “ Tiap-Tiap Warga Berhak Mendapatkan Pengajaran”, 

Buku Lampiran IV Pemilihan Umum 1987, vol . 5. hal. 781. 
2
  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 “ Setiap Warga Negara Memiliki Hak Yang 

Sama Untuk Memperoleh Pendidikan yang Bermutu”, Buku Lampiran IV Pemilihan Umum 1987, 

vol. 5. hal. 783. 
3
 Sa’diyah, dkk. “Problematika Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran Pada 

Anak Tuna Grahita Usia  Awal”, Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education,  Vol.  01, No.  02, 

2017. hal. 46. 
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berhitung; 2) menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada orang 

lain; 3) keterampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja kemudian hari.4 

Anak Tunagrahita mengalami hambatan dalam kecerdasan maka target 

kemandiriannya tentu harus dirumuskan sesuai dengan potensi yang mereka 

miliki, sehingga dapat dikatakan bahwa mandiri bagi anak Tunagrahita adanya 

kesesuain antara kemampuan yang aktual dengan potensi yang mereka miliki. 

Jadi pencapaian kemandirian bagi anak Tunagrahita tidak dapat diartikan sama 

dengan pencapaian kemandirian anak normal pada umumnya. Anak 

Tunagrahita sebagai salah satu anak berkebutuhan khusus memiliki berbagai 

kekurangan. Kekurangan tersebut salah satunya dalam kemampuan merawat 

dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena rendahnya kecerdasan yang dimiliki. 

Dengan keterbatasan kecerdasan ini anak Tunagrahita tidak dapat melakukan 

tindakan yang dapat menolong dirinya sendiri. 

Salah satu  nilai karakter yang perlu dikembangkan adalah 

kemandirian. Di era sekarang ini nilai kemandirian merupakan salah satu nilai 

karakter yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini disebabkan bahwa di masa 

sekarang banyak keluarga yang memperlakukan anak dengan melayani 

sepenuhnya kebutuhan anak dari bangun tidur hingga tidur kembali. Apalagi 

                                                           
4 Septiyana Dwi Hastuti,” Strategi Pembelajaran Pelatihan Menjahit Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemandirian Anak Tunagrahita”, Jurnal of Nonformal Education,  Vol . 7,  No. 1,  

20213. hal. 73. 
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anak-anak yang kehidupan sehari-harinya selalu didampingi oleh asisten 

rumah tangga karena orang tuanya sibuk bekerja di luar rumah.
5
 

Berdasarkan observasi awal peneliti bahwa anak Tunagrahita yang 

berada di Panti Sosial Binanetra Amal Muliya mereka  telah tinggal disana, 

ada yang dari awal masuk sekolah hingga sekarang anak-anak Tunagrahita 

memang harus sudah ada kemandirian sebelum tinggal di panti, sehingga saat 

tinggal di panti pihak panti dan guru pembimbing hanya saja mengembangkan 

kemandirian yang telah dimiliki. Adapun kemandirian yang dimaksud seperti 

telah bisa membuang air kecil sendiri tanpa bantun orang lain anak-anak 

sebelum masuk panti harus ada kemandirian yang sederhana seperti ke kamar 

mandi sendiri sehingga tidak merepotkan orang lain, karena anak-anak 

Tunagrahita jauh dari orang tua sehingga mereka harus sudah ada kemandirian 

sebelum masuk panti. Sebagian dari orang tua anak Tunagrahita masih sering 

menyempatkan untuk mengunjungi anaknya dan ada juga orang tua yang 

jarang mengunjungi anaknya karena terkendala dengan jarak rumah yang jauh. 

Anak-anak Tunagrahita disana telah banyak mendapatkan ilmu dan 

bimbingan dari Panti Sosial Binanetra Amal Mulia adapun jumalah anak yang 

tinggal di panti sebanyak 35 orang dan peneliti tertarik untuk meneliti anak 

Tunagrahita karena dari observasi awal peneliti melihit bahwa anak 

tungarhiata la yang lebih sulit pengembangan kemandirian karena 

keterbatasan intelaktual di bawah rata-rata adapun jumlah anak Tunagrahita 

                                                           
5
 Melda Neli, dkk. “Penguatan Pendidikan Karakter Mandiri Anak Berkebutuhan Khusus 

Tunagrahita di Panti Sosial Bina Grahita “Harapan Ibu” Padang. Jurnal  of Civic Education, Vol. 

3,  No. 2, 2020. hal. 174. 
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sebanyak 7 orang, anak Tunagrahita yang di maksud dalam penelitian ini yaitu 

anak Tunagrahita ringan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik 

untuk meneliti pengembangan kemandirian anak Tunagrahita yang berada di 

Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu dengan judul penelitian “ 

Studi Deskriptif Tentang Pengembangan Kemandirian Anak 

Tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

pokok permasalahannya antara lain: 

1. Bagaimana pengembangan kemandirian anak Tunagrahita di Panti Sosial 

Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengembangan kemandirian 

anak Tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan 

untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan untuk menjaga 

agar tidak meluasnya permasalahan yang dibahas maka penulis membatasi 

masalah penelitian ini pada:  

1. Pengembangan kemandirian anak Tunagrahita ringan akan dilihat dari 3 

aspek yaitu: belajar, kegiatan sehari-hari, sosial anak Tunagrahita di Panti 

Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu. 
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2. Pengembangan kemandirian anak Tunagrahita ringan akan dilihat dari 

faktor-faktor pendukung dan penghambat kemandirian anak Tunagrahita 

di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengembangan kemandirian anak Tunagrahita di Panti 

Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengembangan 

kemandirian anak Tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota 

Bengkulu.  

E.  Kegunaan Penelitian  

Kegunaan yang dapat diberikan dari hasil penelitian tentang “Studi 

Deskriptif Tentang Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita di Panti 

Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu” dapat memberikan kegunaan 

teoritis dan praktis, diantaranya yaitu 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan lebih memperbanyak teori yang berkaitan 

dengan teori pengembangan kemandirian anak Tunagrahita di panti. 

b. Menambah wawasan serta sumber referensi bagi pihak panti dalam 

pengembangan kemandirian anak Tunagrahita. 

c. Hasil penelitian ini diharpkan bisa diambil pelajaran bagi seluruh 

masyarakat yang memiliki anak Tunagrahita, untuk lebih 
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memperhatikan, membimbing, memberi kasih sayang dan bersyukur 

kepada Allah Swt. 

2. Kegunaan praktis  

a. Bagi lembaga Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu dapat 

menjadi bahan pertimbangan salah satu pedoman dalam pengembangan 

anak Tunagrahita dalam beberapa aspek. 

b. Bagi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kegunaan penelitian ini 

adalah dapat menjadi referensi dalam melaksanakan magang atau PPL 

di lembaga.  

c. Bagi Peneliti lanjutan dapat menjadi referensi atau acuan bagi rekan 

peneliti lain dalam penelitian selanjutnya yang mengambil judul 

pengembangan kemandirian anak Tunagrahita.  

E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran tentang kajian pustaka yang peneliti hanya 

menemukan jurnal yang hampir sama dengan judul penelitian yang penulis 

lakukan yaitu: 

Pertama Yuliani Pratiwi, pada tahun 2020, dengan judul “skripsi 

Bimbingan karier bagi anak Tunagrahita (Studi pada SMALB Kota Bengkulu) 

”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan dan 

faktor pendukung serta faktor penghambat bimbingan karir bagi anak 

Tunagrahita (Studi pada SMALB Kota Bengkulu). Informan penelitian ini 

berjumlah 14 orang, 5 orang guru pembimbing anak Tunagrahita, 4 orang 
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anak Tunagrahita dan 3 orangtua anak Tunagrahita ringan dan 2 orang 

informan pendukung dengan menggunakan teknik purposive sampling.  

Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Faktor pendukung proses bimbingan karier di SLBN 01 Kota Bengkulu 

adalah menyesuaikan bimbingan karier dengan kebutuhan, kapasitas dan 

kemampuan anak Tunagrahita, fasilatas semua bidang keterampilan yang 

lengkap, menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dan memiliki sumber daya 

manusia yang sabar dan selalu memberikan motivasi dalam membimbing 

anak Tunagrahita. Faktor penghambat bimbingan karier bagi anak 

Tunagrahita adalah anak Tunagrahita yang memiliki IQ di bawah rata-rata, 

kurang konsentrasi dan disiplin diri anak Tunagrahita, hambatan komunikasi, 

serta kurangnya dukungan dari sebagian orangtua. 
6
 

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian 

Yuliani Pratiwi, persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang 

penyandang Tunagrahita sedangkan perbedaanya terletak pada hasil 

penelitian yang menjuru bimbingan karir sedangkan pada penelitian ini 

menjurus kepada pengembangan kemandirian. 

Kedua Niki Asmorowati, pada tahun 2016, dengan judul “ Bimbingan 

kemandirian pada anak Tunagrahita SLB Prayuwana Yogyakarta”. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui metode bimbingan kemandirian pada anak 

Tunagrahita  SLB  Prayuwana Yogyakarta. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam 

                                                           
6
 Yuliani Pratiwi, skripsi “ Bimbingan Karir Bagi Anak Tunagrahita  Sudi Pada SMALB Kota 

Bengkulu”,  Skripsi, (Bengkulu: IAIN, 2020). 
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penelitian ini adalah tiga siswa Tunagrahita yang memerlukan bimbingan 

kemandirian bina diri SLB Prayuwana Yogyakarta, guru kelas dan guru BK. 

Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.  

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dimana data yang telah terkumpul disusun dan 

diklasifikasikan sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Metode 

bimbingan kemandirian yang digunakan adalah metode ceramah, metode 

demonstrasi serta metode eksperimen.7  

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan Niki Asmorowati,  persamaanya yaitu subjek penelitian sama-

sama membahas penyandang Tunagrahita sedangkan perbedaannya terletak 

pada masalah yang dibahas dipenelitian Niki Asmorowati membahas 

bimbingan kemandirian dan dipenelitian ini  membahas pengembangan 

kemandirian anak Tunagrahita. 

Ketiga Septiyana Dwi Hastuti, pada tahun 2017, dengan judul “Strategi 

Pembelajaran Pelatihan Menjahit Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian 

Anak Tunagrahita“. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran dan strategi pembelajaran serta kendala pelatihan menjahit pada 

anak Tunagrahita di SLB Dharma Anak Bangsa Klaten. Pendekatan penelitian 

adalah kualitatif. Subyek penelitian 6 orang terdiri dari Kepala Sekolah, 1 

Tutor, 2 Tutor pendamping dan 2 peserta didik. Serta 2 informan yaitu 

orangtua peserta didik. Pengumpulan data wawancara, observasi dan 

                                                           
7
 Niki Asmorowati, “Bimbingan Kemandirian Pada Anak Tunagrahita SLB E Prayuwana 

Yogyakarta”, Skripsi,  (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016). 
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dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi metode, sumber dan 

teori. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Kendala antara lain faktor internal meliputi 

faktor psikologi, faktor jasmani, faktor eksternal, faktor masyarakat teman 

sebaya, media masa. 8 

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang saya laksanakan, persamaanya yaitu sama-sama membahas 

pengembangan kemandirian anak Tunagrahita sedangkan perbedaanya terletak 

di strategi pembelajaran menjahit. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami isi pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan 

sistematika penulisan yang telah disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan,  yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan Teori, yang terdiri dari kajian teoritis 

pengembangan  kemandirian anak Tunagrahita. 

Bab III  Metode Penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis 

penelitian, tempat dan waktu peneliian, teknik penentuan 

informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, dan keabsahan data. 

                                                           
8
 Septiyana Dwi Hastuti, “ Strategi Pembelajaran Pelatihan Menjahit Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemandirian Anak Tunagrahita”, Skripsi,  (Semarang: UNNES,2017). 
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Bab IV  Hasil dan Pembahasan,  yang terdiri dari deskripsi temuan 

dan pembahasan, terdiri dari temuan penelitian, pembahasan 

hasil penelitian. 

Bab V  Penutup, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan saran. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Tunagrahita 

1. Pengertian Tunagrahita 

Tunagrahita termasuk dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus. 

Pendidikan secara khusus untuk penyandang Tunagrahita lebih dikenal 

dengan sebutan sekolah luar biasa (SLB). Tunagrahita merupakan istilah 

yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan 

intelaktual di bawah rata-rata, istilah lain untuk Tunagrahita ialah sebutan 

untuk anak dengan rendahnya kemampuan atau berkurangnya kemampuan 

dalam segi kekuatan, nilai, kualitas, dan kuantitas. 

Tunagrahita mempunyai kelainan mental, atau tingkah laku akibat 

kecerdasan yang terganggu. Tunagrahita dapat berupa cacat ganda, yaitu 

cacat mental yang disertai dengan cacat fisik. Misalnya cacat intelegensi 

yang mereka alami disertai dengan kelainan penglihatan (cacat mata). Ada 

juga yang disertai dengan gangguan pendengaran. Tidak semua anak 

Tunagrahita memiliki cacat fisik. Contohnya pada Tunagrahita ringan. 

Masalah Tunagrahita ringan lebih banyak pada kemampuan daya tangkap 

yang kurang. 

Tunagrahita mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara 

nyata berada di bawah rata-rata (normal) bersamaan dengan kekurangan 

dalam tingkah laku penyesuaian diri dan semua ini berlangsung pada masa 

perkembangannya. Anak Tunagrahita adalah anak yang mengalami 

12 
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hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual sehingga berdampak 

pada perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya, seperti tidak mampu 

memusatkan pikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan pendiam.9 

Ciri-ciri terkait Tunagrahita adalah, berikut ini : 

a.  Fungsi intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata, 

artinya kekurangan tersebut harus benar terbukti sehingga yang 

bersangkutan memerlukan layanan pendidikan khusus. Contoh: anak 

normal rat-rata IQ 100, sedangkan anak Tunagrahita memiliki IQ paling 

tinggi 70. 

b.  Kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian (perilaku adaptif), yaitu 

yang bersangkutan tidak atau kurang memiliki kesanggupan untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Ia hanya 

mampu melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh anak 

yang usianya lebih muda darinya. 

c. Tunagrahita berlangsung pada periode perkembangan, yaitu sejak 

konsepsi hingga usianya lebih muda darinya.
10

  

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat penulis simpulkan pengertian 

Tunagrahita ialah anak yang memiliki berkebutuhan khusus yang memiliki 

keterbelakangan dalam intelegensi, fisik, emosional, dan sosial yang 

membutuhkan perlakuan khusus agar dapat berkembang pada kemampuan yang 

                                                           
9 Novita Yosiani, “ Relasi Karakteristik Anak Tunagrahita Dengan Pola Tata Ruang Belajar di 

Sekolah Luar Biasa”, E-Jurnal Graduate Unpar,  Vol.1,  No. 2. 2014, hal .32. 
10

 Dinie Ratri Desiningrum, “Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus”,  (Yogyakarta: Psikosain,  

2016),  hal. 16. 
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maksimal. Sehingga membutuhkan bimbingan yang banyak dari lingkungan 

sekitarnya. 

2.  Karakteristik Tunagrahita 

Karakteristik penyandang Tunagrahita secara umum dicirikan dalam 

hal: kecerdasan sosial, fungsi mental, dorongan dan emosi serta kepribadian 

dan kemampuan organisasi berikut penjelasannya: 

a. Intelektual, Tingkat kecerdasan Tunagrahita selalu di bawah rata-rata 

anak yang berusia sama, perkembangan kecerdasannya juga sangat 

terbatas. Mereka hanya mampu  mencapai tingkat usia mental 

setingkat anak SD kelas IV, atau kelas II, bahkan ada yang hanya 

mampu mencapai tingkat usia mental anak pra sekolah. 

b. Segi Sosial, Kemampuan bidang sosial penyandang Tunagrahita 

mengalami kelemahan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan 

penyandang Tunagrahita yang rendah dalam hal mengurus, 

memelihara, dan memimpin diri, sehingga tidak mampu 

bersosialisasi. 

c. Ciri pada fungsi mental lainnya, Penyandang Tunagrahita mengalami 

kesukaran dalam memusatkan perhatian, jangkauan perhatiannya 

sangat sempit dan cepat beralih sehingga kurang mampu menghadapi 

tugas. 

d. Ciri dorongan dan emosi, Perkembangan dorongan emosi anak 

Tunagrahita berbeda-beda sesuai dengan keTunagrahitaannya masing-

masing. Anak yang berat dan sangat berat keTunagrahitaannya 
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hampir tidak memperlihatkan dorongan untuk mempertahankan diri, 

dalam keadaan haus dan lapar tidak menunjukan tanda-tandanya, 

ketika mendapat stimulus yang menyakitkan tidak mampu 

menjauhkan diri dari stimulus tersebut. Kehidupan emosinya lemah, 

dorongan biologisnya dapat berkembang tetapi penghayatannya 

terbatas pada perasaan senang, takut, marah dan benci. 

e. Ciri kemampuan dalam bahasa, kemampuan bahasa penyandang 

Tunagrahita sangat terbatas terutama pada kata abstrak. Kepada 

penyandang Tunagrahitaannya semakin berat banyak yang mengalami 

gangguan bicara disebabkan cacat artikulasi dan masalah dalam 

pembentukan bunyi di pita suara dan rongga mulut. 

f. Ciri kemampuan dalam bidang akademis, penyandang Tunagrahita 

sulit mencapai bidang akademis membaca dam kemampuan 

menghitung yang problematis. 

g. Ciri kemampuan dalam kemampuan organisasi, disebutkan bahwa 

terkait kepribadian penyandang Tunagrahita umumnya tidak memiliki 

kepercayaan diri, tidak mampu  mengontrol dan mengarahkan dirinya 

sehingga lebih banyak bergantung pada orang lain.
11

 

Sehingga kemampuan penyandang Tunagrahita untuk 

mengorganisasi keadaan dirinya sangat tidak baik, terutama pada 

penyandang Tunagrahita berat. Karena hal ini ditunjukan dengan baru 

dapat berjalan dan berbicara pada usia jauh lebih dari anak normal. 

                                                           
11

 Dinie Ratri Desiningrum, “Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus”,  ( Yogyakarta: 

Psikosain, 2016 ),  hal. 16-17. 



16 
 

 

3.  Faktor Penyebab Penyandang Tunagrahita 

Berikut ini beberapa penyebab keTunagrahitaan yang sering ditemukan 

baik yang berasal dari faktor keturunan maupun faktor lingkungan : 

1. Faktor keturunan  

a. Kelainan kromosom dapat dilihat dari bentuk dan normanya. 

Dilihat dari bentuk dapat berupa inversi atau kelainan yang 

menyebabkan berubahnya urutan gen karena melihatnya 

kromosom delesi (kegagalan meiosis), yaitu salah satu pasangan 

sel tidak membelah sehingga terjadi kekurangan kromosom pada 

salah satu sel duplikasi yaitu kromosom tidak berhasil 

memisahkan diri sehingga terjadi kelebihan kromosom pada salah 

satu sel lainnya. 

b.  Kelainan gen. kelainan ini terjadi pada waktu imunisasi, tidak 

selamanya tampak dari luar namun tetap dalam tingkat genotif. 

 

 

2. Ganguan metabolism dan gizi  

Metabolism dan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam 

perkembangan indivudu terutama perkembangan sel-sel otak. 

3. Infeksi dan keracunan 

Keadaan ini disebabkan oleh terjadinya penyakit-penyakit selama 

janin masih berada di dalam kandungan. 

4. Trauma dan zat Radioaktif 
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Terjadinya truma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau 

terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan 

ketunagrahitaan. Trauma yng terjadi pada saat dilahirkan biasanya 

disebabkan oleh kelahiran yang sulit sehingga memerlukan alat 

bantuan. 

5. Masalah pada kelahiran  

Masalah yang terjadi pada saat kelahiran, misalnya kelahiran yang 

disertai hypoxia yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak, 

kejang dan napas pendek. Kerusakan juga dapat disebabkan oleh 

trauma mekanis terutama pada kelairan yang sulit. 

6. Faktor lingkungan 

Banyak faktor lingkungan yang diduga menjadi penyebab terjadinya 

ketunagrahitaan. Bahwa bermacam-macam pengalaman negative 

atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama 

periode perkembangan menjadi salah satu penyebab 

ketunagrahitan.
12

 

4. Klasifikasi Anak Tunagrahita 

a. Tunagrahita Ringan  

Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini 

memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut Skala 

Weschler (WISC) memiliki  IQ  69-55.  Mereka  masih  dapat  belajar  

membaca,  menulis,  dan berhitung sederhana. 

                                                           
12

Dinie Ratri Desiningrum, “Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus”, ( Yogyakarta: Psikosain, 

2016),  hal. 19-20. 
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b. Tunagrahita Sedang  

Anak Tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini  

memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala 

Weschler (WISC). Anak terbelakang mental sedang bisa  mencapai 

perkembangan MA sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik 

mengurus diri   sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti 

menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, 

dan sebagainnya.  

c. Tunagrahita Berat  

Kelompok anak Tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok 

ini dapat dibedakan lagi antara anak Tunagrahita  berat  dan  sangat  

berat.  Tunagrahita  berat  (severe)  memiliki  IQ  antara  32-20  

menurut  Skala  Binet  dan antara  39-25  menurut  Skala  Weschler  

(WISC).  Tunagrahita  sangat  berat (profound) memiliki IQ di bawah 

19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut Skala Weschler 

(WISC). Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai 

kurang dari tiga tahun.
13

 

5.  Karakteristik Anak Tunagrahita ringan  

 Berikut ini karakteristik anak tunagrahita yaitu: 

a. Lancar dalam berbicara tetapi kurang kata-katanya. 

b. Sulit berpikir abstrak. 

                                                           
13

 Indah Fajrotuz Zahro. “Pengaruh Bina Diri Untuk Meningkatkan Kemandirian Anak 

Tunagrahita SDLBN Sumbang III Bojonegoro”. Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan. Vol .9,  

No. 2, 2018. hal. 23. 
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c. Pada usia 6 tahun anak mencapai kecerdasan setara dengan anak 

normal 12 tahun. 

d. Masih dapat mengikuti pekerjaan baik di sekolah maupun di sekolah 

umum. 

Karakteristik anak Tunagrahita ringan dapat ditinjau secara 

fisik, psikis dan sosial, karakteristik tersebut antara lain: 

1) Karakteristik fisik nampak seperti anak normal hanya sedikit 

mengalami kelemahan dalam kemampuan sensomotorik. 

2) Karakteristik psikis susa berpikir abstrak dan logis, kurang memiliki 

kemauan analisa, asosiasi lemah, fantasi lemah, kurang mampu 

mengendalikan perasaan, mudah dipengaruhi kepribadian, kurang 

harmonis karena tidak mampu menilai baik dan buruk. 

3) Karakteristik sosial, mereka mampu bergaul menyesuaikan dengan 

lingkungan yang tidak terbatas hanya pada keluarga saja. Namun ada 

yang mampu mandiri dalam masyarakat, mampu mengerjakan 

pekerjaan yang sederhana dan melakukan secara penuh sebagai orang 

dewasa, kemampuan dalam bidang pendidikan termasuk mampu didik. 

Mengelompokkan karakteristik anak Tunagrahita ringan mejadi 

4 sudut pandang antara lain: 

a) Karakteristik fisik  

Penyandang Tunagrahita ringan menunjukkan keadaan tubuh yang 

baik namun bila tidak mendapatkan latihan yang baik kemungkinan 

akan mengakibatkan postur fisik terlihat kurang serasi. 
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b) Karakteristik Berbicara 

Dalam berbicara anak Tunagrahita ringan menunjukkan kelancaran 

hanya saja dalam katanya terbatas, anak Tunagrahita juga mengalami 

kesulitan dalam menarik kesimpulan mengenai isi dari pembicaraan. 

c) Karakteristik Kecerdasan  

Kecerdasan anak Tunagrahita ringan paling tinggi sama dengan anak 

normal berusia 12 tahun. 

d) Karakteristik pekerjaan 

Penyandang Tunagrahita ringan dapat melakukan pekerjaan yang 

sifatnya semua skille atas pekerjaan tertentu yang dapat dijadikan 

bekal bagi hidupnya. Penyandang Tunagrahita ringan setelah dewasa 

menunjukkan produktifitas yang tinggi karena pekerjaan yang 

dilakukan berulang-ulang.
14

 

6. Pentingnya Minat Anak 

Pada semua usia, minat memainkan peran yang penting dalam 

kehidupan seseorang dan mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan 

sikap. Jenis pribadi anak sebagian besar ditentukan oleh minat yang 

berkembang selama masa kanak-kanak, minat menjadi sumber motivasi 

yang kuat untuk belajar. Anak yang berminat terhadap sebuah kegiatan, 

baik permainan atau pekerjaan akan berusaha lebih keras untuk belajar di 

bandingkan dengan anak yang kurang berminat atau merasa bosan. 

Ciri- ciri Minat Anak: 

                                                           
14

 Rafael Lisinus, Pastiria Sembiring, Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah 

Perspektif Bimbingan dan Konseling), kita menulis, 2020.  hal. 92-94. 
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a. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. 

 Minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan 

mental. Pada waktu pertumbuhan terlambat dan kematangan dicapai, 

minat menjadi lebih stabil. Anak yang berkembang lebih cepat atau 

lebih lambat daripada teman sebayanya. Mereka yang lambat matang 

sebagaimana dikemukakan terlebih dahulu, menghadapi masalah sosial 

karena minat mereka minat anak, sedangkan minat teman sebaya 

mereka minat remaja. 

b. Minat bergantung pada kesiapan belajar 

Anak-anak tidak dapat mempunyai minat sebelum  mereka siap 

secara fisik dan mental. Sebagai contoh, mereka tidak dapat mempunyai 

minat yang sungguh-sungguh untuk permainan bola sampai mereka 

memiliki kekuatan dan kordinasi otot yang diperlukan untuk permainan 

bola tersebut. 

c. Perkembangan minat mungkin terbatas 

Ketidak mampuan fisik dan mental serta pengalaman sosial yang 

terbatas membatasi minat anak. Anak yang cacat fisik misalnya, tidak 

mungkin mempunyai minat yang sama pada olah raga seperti teman 

sebayanya yang perkembangan fisik nya normal.
15

 

 

 

 

                                                           
15

 Elizabeth B. Hurlock,” Perkembangan Anak”,  (Jakarta: Erlangga, 2018). hal. 114-115. 
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B. Kemandirian 

1. Pengertian Kemandirian 

Menurut Singgih Gunarsa kemandirian dapat berkembang dengan 

baik bila diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang 

dilakukan sejak dini. Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola  

individu  dalam  mengelola dirinya sendiri yang ditandai kemampuan untuk 

tidak bergantung pada  orang  lain  atau  tidak  meminta  bantuan  kepada  

orang  lain,  terutama orang tua, maupun mengambil keputusan secara 

mandiri dan konskuen terhadap  keputusan  tersebut,  serta  mengetahui  

tentang  benar  dan  salah, penting  dan  tidak  penting. 

Kemandirian bukanlah keterampilan yang muncul secara tiba-tiba 

tetapi perlu diajarkan dan dilatih pada anak agar tidak menghambat tugas-

tugas perkembangan anak selanjutnya. Beberapa faktor yang mendukung 

kemandirian anak adalah faktor internal yaitu fisiologis dan psikologis, 

faktor eksternal yaitu lingkungan, cinta dan kasih sayang, pola asuh 

(dukungan keluarga), pengalaman dalam kehidupan. Anak Tunagrahita 

yang tidak mendapatkan intervensi secara terus menerus dari lingkungan 

berdampak anak menjadi mandiri, untuk membuat anak mampu menjadi 

mandiri maka dibutuhkan adanya dukungan dari orangtua. Dukungan 

sendiri memiliki empat jenis yaitu: dukungan instrument, dukungan 

informasional, dukungan penilaian, dukungan emosional. Pendidikan 

khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik 
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yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosianal, mental, sosial.
16

 

Kendala yang timbul bukan hanya dari dalam diri peserta melainkan 

kendala bisa timbul dari luar peserta didik. Kendala dalam pembelajaran 

merupakan suatu masalah yang akan menghambat proses pembelajaran, 

antara lain: Faktor Internal antara lain: (1) Faktor Psikologis kurang minat, 

pemahaman yang sulit, moody, cepat lelah dan kejemuan; (2) Faktor 

Jasmani terdiri dari: kesehatan dan cacat tubuh. Sedangkan faktor eksternal 

antara lain: (1) Faktor sekolah terdiri dari: alat pelajaran dan waktu 

pembelajaran; (2) Faktor masyarakat, Antara lain: teman sebaya atau teman 

sepermainan dan media massa (terutama tayangan televisi).
17

 

Secara umum kemandirian diartikan sebagai sifat/sikap/kondisis   

seseorang   ataupun   subyek   tertentu   lainnya   tanpa ketergantungan 

kepada orang lain. Kemandirian berarti suatu sifat/sikap/kondisi 

kemampuan berdiri   sendiri. Kemampuan hidup dan berkehidupan sendiri 

tanpa bantuan orang lain. Kemandirian  adalah  keadaan  dapat  berdiri  

sendiri  tanpa  tergantung orang lain. Dalam masa perkembangan anak-anak  

usia 8-11 tahun, kemandirian  diarahkan  dengan  rasa  percaya  diri. 

Mandiri adalah berdiri sendiri atas modal kepercayaan pada diri 

sendiri. Dari modal dasar tersebut seseorang  akan  memiliki  keyakinan  

                                                           
16 Sari, Santy “ Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kemandirian Personal 

Hygiene Anak Tunagrahita”, Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol.10 No. 2, Agustus 2017.  hal. 165. 
17 Septiyana Hastuti Dwi, “ Strategi Pembelajaran Pelatihan Menjahit Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemandirian Anak Tunagrahita”, Jurnal Of Nonformal Education, JNE 3 (1) 2017, 

hal. 75. 
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yang  besar  untuk  dapat  melakukan  dan mengerjakan  sesuatu  atas  

kemampuan dirinya  sendiri. Kemandirian adalah usaha untuk melepaskan 

diri dari orangtua. Dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui 

proses mencari identitas   ego,   yaitu   berdiri sendiri.
18

 

2. Kemandirian Bagi Anak Tunagrahita (ATG) 

 Merupakan sesuatu kondisi dimana mereka tidak tergantung pada 

bantuan orang lain. Rendahnya kemandirian anak disebabkan karena faktor 

kekhawatiran orangtua. Selain itu rendahnya kemandirian anak Tunagrahita 

juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi. 

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian besar ATG 

menunjukkan ketidak matangan dalam hal kemandirian, terutama pada 

kemampuan mengurus diri sendiri. Keterampilan mengurus diri sendiri 

merupakan kemampuan yang sangat penting bagi ATG. Kemampuan itu 

meliputi; 1) keterampilan hidup sehari-hari, seperti berpakaian, aktivitas di 

kamar mandi, dan makan sendiri .  orangtua lebih sering mengambil alih 

pekerjaan ATG; 2) ATG tidak mendapatkan bimbingan yang memadai;  3) 

kerjasama guru dan orangtua perlu ditingkatkan;  4) perlu alternatif layanan 

bimbingan dangan melibatkan lingkungan terdekat anak; 5) aksesibilitas 

agar ATG lebih mudah beraktivitas.
19
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 Indah Fajrotuz Zahro, “Pengaruh Bina Diri Untuk Meningkatkan Kemandirian Anak 

Tunagrahita SDLBN Sumbang III Bojonegoro”, Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan. Vol 9 

No 2. 2018. hal. 21.  
19
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3. Faktor Kemandirian 

Kemandirian  bukanlah  suatu  hal  atau  keterampilan  yang  muncul  

secara  tiba-tiba, namun harus diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini 

untuk melatih pribadi anak lebih berani mandiri, agar tidak menghambat 

perkembangan anak dalam melakukan tugas-tugasnya. Salah satu faktor 

kemandirian anak tunagrahita yang bisa dilakukan seperti menjaga 

kebersihan badan, mencuci tangan, cuci muka, cuci kaki, sikat gigi, dan 

buang air kecil, makan dan minum secara mandiri, berpakaian, dan 

berinteraksi sosial.
20

 

4. Ciri-ciri Kemandirian  

Kemandirian untuk mengurus diri sendiri dan kemandirian dalam 

menghasilkan suatu materi berbekal keterampilan yang sesuai dengan 

bakat, minat, dan kemampuannya yang dapat memiliki kepercayaan pada 

diri sendiri sehingga perilaku yang timbul berasal dari kekuatan dorongan 

dalam diri sendiri dan tidak terpengaruh pada orang lain. Kemandirian 

untuk anak Tunagrahita yaitu diharapkan anak dapat mengurus diri sendiri 

dan bertanggung jawab beberapa upaya untuk mencapai ciri kemandirian 

yang sesuai dengan potensi yang dimiliki anak Tunagrahita, diantaranya 

menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, 

menumbuhkan kemampuan menentukan pilihan dan mengambil 

keputusannya sendiri, menumbuhkan kemampuan mengendalikan emosi.  
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   Ciri-ciri kemandirian Tunagrahita sedang di antaranya dapat dilatih 

merawat dirinya sendiri, koordinasi motorik masih sedikit terganggu, bisa 

menghitung dan mengetahui macam-macam warna dan membaca beberapa 

suku kata.
21

 

5. Membedakan Kemandirian 

Hal  yang membedakan  kemandirian  atas  empat  bentuk  kemandirian, 

yaitu: 

a. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan 

tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain. 

b. Kemandirian  Ekonomi,  yaitu  kemampuan  mengatur  ekonomi  sendiri  

dan tidak  tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain.  

c. Kemandirian  intelektual,  yaitu  kemampuan  untuk  mengatasi  

berbagai masalah yang  dihadapi.  

d. Kemandirian Sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi 

dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain.
22

 

7.   Ukuran Kemandirian  

Dengan kemandirian adalah kemampuan untuk mengurus dan 

mengelola diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Awalnya semua anak 

pasti tidak mandiri dan harus dibantu dalam segala hal. Perkembangan 

kemandirian anak adalah sebuah proses, saat anak akan mampu 

mengerjakan berbagai hal sendiri, seiring berjalannya waktu. Anak 
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Tunagrahita tidak akan dapat berkembang sampai mandiri sepenuhnya. 

Yang termasuk dalam mandiri sepenuhnya adalah mengurus diri sendiri, 

tinggal sendiri, menjaga kesehatan dan kemampuan diri sendiri, bekerja 

dan beraktivitas pada waktu luang.
23

 

8.  Membangun Karakteristik Anak Melalui Kemandirian 

Istilah kemandirian pada anak umumnya dikaitkan dengan 

kemampuan dalam melakukan segala bentuk kegiatan dengan usaha 

sendiri. Kemampuan anak dalam pembiasaan kemandirian dapat dilihat 

dari kemampuan fisik, percaya diri, brtanggung jawab, disiplin, pandai 

bergaul, serta mampu mengendalikan emosi. Faktor- faktor yang 

mempengaruhi kemandirian adalah keturunan orangtua, pola asuh 

orangtua, system pendidikan di sekolah, system kehidupan di 

masyarakat. 

Kemandirian yang diajarkan pada anak sejak dini akan membuat 

anak belajar berlatih mengatur waktu dan kegiatannya sendiri. Ada 

beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk mengenal dan 

mengembangkan kemandirian anak yaitu: 

a. Mengetahui dasar orangtua memberikan pola asuh yang tepat dalam 

mengembangkan kemandirian di lingkungan keluarga. 

b. Mengetahui penerapan pola asuh demokratis yang dilakukan 

orangtua di lingkungan keluarga. 
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c. Mengetahui perkembangan kemndirian anak usia dini melalui pola 

asuh yang tepat. 

d. Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung 

perkembangan kemandirian anak usia dini melalui pola asuh yang 

diterapkan. 

Secara umum kemandirian anak dapat dilihat dari tingkah 

laku. Kemandirian tidak selalu berbentuk fisik yang ditampilkan 

dalam tingkah laku, tapi bisa juga dalam bentuk emosional dan 

sosialnya.
24

 

C. Pandangan Islam Terhadap ABK 

Al-Qur‟an menggunakan beberapa istilah untuk menunjukkan 

penyandang cacat yaitu shummun (tuli), bukmun (bisu), „umyun (buta), dan 

a‟raj (pincang). Penyebutan difabel dengan menggunakan kosa kota ini 

apabila dibaca pada masa sekarang akan terkesan diskriminatif. Dalam bahasa 

Arab kontemporer, istilah difabel disebut dengan “iaqah”, penyandangnya 

diistilahkan dengan “al-mu‟aq (plural: al-mu‟aqun)”. Kata ini secara literal 

berarti “mencegah” atau “merintangi”. Disebut demikian karena penyandang 

difabel keberadaannya baik ketika beraktivitas maupun bergaul dengan 

masyarakat tercegah atau terhalangi oleh keterbatasan yang dimilikinya. 

Sedangkan penggunaan kosa kata difabel dalam bahasa Arab klasik memakai 

istilah “al-„ajzu” yang berarti “lemah”. Alasan penggunaan kata “al-ajz” untuk 

menyebut difabel lebih didasarkan kepada pandangan masyarakat masa 
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lampau yang beranggapan bahwa difabel adalah orang-orang lemah. Padahal 

sebetulnya kemampuan masyarakatnya sendiri yang lemah di dalam menerima 

dan menggali kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki. 

Hak-hak dan kewajiban kaum disabilitas dalam Islam, Islam 

memandang bahwa manusia itu adalah sama, apa pun latar belakang sosial, 

pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakannya hanyalah tingkat 

ketakwaannya dan keimanannya. Tidak terkecuali bagi para penyandang 

disabilitas, mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta 

layanan fasilitas yang memadai, terutama dalam fasilitas beribadah, 

pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Islam mengecam sikap dan 

tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas.  

Terlebih lagi diskriminasi yang berdasarkan pada kesombongan dan 

jauh dari akhlaqul karimah. Islam sebetulnya sangat memperhatikan hak-hak 

kaum disabilitas khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Telah 

mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Muhammad Al Karmani] telah 

menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Abu Ash Shalih] dari 

[Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "(Allah Subhanahu wa 

Ta'ala berfirman); Barangsiapa yang kedua matanya buta lalu ia bersabar dan 

mengharap pahala, maka Aku tidak akan ridla baginya kecuali mendapat 

pahala surga." (HR. Darimi nomor 267) Melalui hadis ini kenyataannya 

dibalik sebuah keterbatasan fisik (disabilitas) tersimpan derajat yang mulia di 

sisi Allah apabila mau bersabar menjalani kehidupan yang telah Allah 

tetapkan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan 
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tersebut sebagai kekurangan, namun justru sebagai tangga bagi tercapainya 

derajat yang lebih tinggi. Hal itu menjadi bukti bahwa Islam menaruh 

kepedulian yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan hidup para 

penyandang disabilitas, baik dunia maupun akherat.
25

 

Sekarang ini para penyandang difabel masih sering kali dipandang 

sebelah mata bagi masyarakat luas, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor 

beberapa diantaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan 

suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. 

Pandangan masyarakat yang negatif terhadap kelompok difabel juga 

menyebabkan kelompok tersebut sulit untuk mendapatkan kedudukan, hak, 

kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek 

kehidupan dan penghidupan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah menganalisis, 

menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data 

yang di kumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai 

masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Dengan tujuan utama untuk 

membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, 

analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau mencari tingkat 

pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya tanpa 

adanya upaya mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat 

manipulasi variabel.  

B.  Subjek Informan Penelitian  

Informen penelitian merupakan subjek penelitian yang menjadi sumber 

penelitian. Pemilihan informen menurut pradley yaitu subjek yang mudah 

untuk memperoleh izin. Informasi yang dipilih dan merasa mampu untuk 

memberikan informasi, berkaitan dengan objek penelitian yang dikaitkan 

akan mempermudah proses penelitian. 

Pemilihan informan diambil dengan teknik total sampling. Menurut 

Sugiyono (2007) mengatakan bahwa total sampling adalah teknik penentuan 

31 
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sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel ini 

digunakan jika jumlah populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang, 

total sampling disebut juga sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan 

sebagai sampel
26

. Maka dari uraian di atas, teknik penarikan sampel yang 

digunakan sebagai penelitian sebanyak 10 orang yaitu terdiri dari 7 orang 

anak Tunagrahita, 2 orang guru pembimbing anak Tunagrahita dan 1 orang 

kepala Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu. 

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota 

Bengkulu tepatnya dijalan Pasar melintang kecamatan Teluk segara Kota 

Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari- Maret 2021. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang didapat sebagai berikut: 

a. Sumber data primer adalah sumber data dari hasil informasi tertenu 

mengenai suatu data dari soseorang tentang masalah yang akan diteliti 

oleh seorang peneliti (sumber informen)
27

. Adapun sumber data primer 

dari penelitian ini adalah pembimbing di Panti Sosial Binanetra Amal 

Mulia dan anak Tunagrahita. 

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang 

diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung guna 

menunjang penelitian. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu berupa 

foto ataupun dokumen-dokumen penting yang dapat digunakan sebgai 
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pelengkap dalam penelitian. Sumber data penelitian ini adalah berasal 

dari jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan judul peneliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Burhan Bungin teknik pengumpulan data adalah bagian 

instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

penelitian.Terdapat beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

data secara lengkap dan objektif. Metode yang digunakan peneliti dalam 

penelian ini yaitu : 

1.  Observasi  

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek 

secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi 

mengenai objek tersebut. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan, pelaku, tempat.
28

 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengamati 

masalah informan pengembangan kemandirian anak Tunagrahita yang 

berada di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara 

dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. 

Adakalanya juga wawancara dilaksanakan secara kelompok, kalau memang 
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tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok seperti wawancara 

dengan satu keluarga.
29

 

Wawancara dalam penelitian ini yaitu memberikan pertanyaan 

kepada anak Tunagrahita, kepala Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota 

Bengkulu, guru pembimbing anak Tunagrahita. Pertanyaan yang telah 

disiapkan iya itu  mengenai proses aspek kemandirian dalam belajar anak 

Tunagrahita, aspek kegiatan sehari-hari anak Tunagrahita, aspek sosial 

anak Tunagrahita, faktor pendukung kemandirian anak Tunagrahita dan 

faktor penghambat kemandirian anak Tunagrahita. 

3. Dokumentasi 

Menurut Burhan Bungin metode dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang 

tersedia adalah bentuk-bentuk surat-suarat, catatan harian, kenang-

kenangan, laporan dan lain sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti 

untuk hal-hal yang telah silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut 

dokumen dalam arti luas berbentuk monument, foto, data dan sebaginya.30 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data langsung 

dari tmpat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan 

yang berkenaan dengan informan penelitian yang berupa foto, data atau 
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bukti wawancara pada saat peneliti mewawancarai informan.
31

 Seperti 

peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu profil Panti Sosial 

Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu dan data anak Tunagrahita yang 

berada di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu.  

F. Teknik Keabsahan Data 

Pengujian validasi dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut 

dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data 

menyangkut kriteria derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transfermability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). Dari empat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki 

delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan ketekunan pengamatan 

triangulasi, pengecekkan sejewat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, 

pengecekkan anggota, dan uraian rinci
32

. 

Jadi keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh. Pada penelitian ini, analisis keabsahan data 

dilakukan dengan beberapa jenis, yaitu: 

1. Pengecekan sejawat 

Pengecekan sejawat adalah suatu teknik yang melibatkan rekan-

rekan sejawat untuk mengevaluasi penelitian berkaitan dengan proses dan 

tingkat kevalidan penelitian yang didasarkan atas kriteria tertentu yaitu 

teman sejawat penelitian yang telah memahami ilmu penelitian kualitatif. 
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2. Trianggulasi 

Selain itu, dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses 

trianggulasi. Langkah-langkah trianggulasi data, yaitu: 

a. Trianggulasi sumber data, yang dilakukan dengan cara mencari data 

dari banyak sumber informan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung 

dengan objek penelitian. 

b. Trianggulasi pengumpulan data, dilakukan dengan cara mencari data 

dari banyak sumber informan. 

c. Trianggulasi metode, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan bermacam-macam metode pengumpulan data 

(observasi, wawancara, dan dokumentasi) 

d. Trianggulasi teori, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori 

relevan, sehingga dalam hal ini tidak digunakan teori tunggal tapi 

dengan teori jamak. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam A Muri Yusuf , “Analisis data 

merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkip 

wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah 

dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan 

diinformasikan kepada orang lain
33

.  
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Untuk mempermudah menganalisis data penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis deskritif berdasarkan data dilapangan. Setelah data 

terkumpul, diadakan pemeriksaan kemudian pengelompokkan, untuk 

mempertajam analisisnya dilakukan dengan teknik analisis deskritif. 

a. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

b. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan agar 

sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari 

atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab dan 

akibat atau proposisi. Verifikasi penulis lakukan setelah penyajian data 

selesai, dan ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penulisan lapangan 

yang telah dianalisis dengan teori. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu 

1. Sejarah Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu 

Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu ini terletak di jalan 

Letkol Santoso No. 57 Pasar Melintang Kota Bengkulu yang menaungi 

oleh Yayasan Dharma Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) awal 

mulanya yayasannya di dirikan pada tahun 1986 dan peletakan batu 

pertamanya pada tahun 1989,  diberi bantuan oleh bapak Bambang 

Triadnorjo awal mulanya panti hanya terbagi menjadi 2 ruangan yaitu 

ruangan putri dan putra dan peresmian pantinya pada tahun 1991, Yayasan 

Dharma Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) menaungi panti untuk 

anak-anak yang sekolah di slb dan ada lansia juga tetapi lansianya tidak 

tinggal di panti mereka hanya mengikuti kegiatan-kegiatan di panti saja. 

 Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu sekarang sudah 

lebih bagus perkembangannya dari bangunan dan fasilitas, sekarang di 

Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu ruangannya lebih 

banyak dan ada mushola, ruangan terapi, kantor dll. Panti Sosial Binanetra 

Amal Mulia Kota Bengkulu terdapat 36 orang anak berkebutuhan khusus 

yang berbeda-beda ada anak Tunagrahita, Tunanetra, Tunarungu yang 

paling banyak yaitu anak Tunarungu. 

 

38 
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2. Visi, Misi dan Tujuan Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota 

Bengkulu 

a. Visi 

Terwujudnya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, anak 

terlantar, yatim/piatu, fakir miskin, remaja putus sekolah dan lanjut 

usia melalui pendidikan formal dan non formal serta mensejahterakan 

lanjut usia terlantar. 

b. Misi 

1.) Menyelenggarakan pendidikan formal bagi penyandang disabilitas, 

yatim/piatu, dan remaja putus sekolah. 

2.) Menyelenggarakan penampungan formal dan non formal bagi 

penyandang disabilitas dan remaja putus sekolah. 

3.) Melaksanakan penyaluran terhadap anak terlantar dan fakir miskin. 

4.) Menyelenggarakan kegiatan harian bagi lansia terlantar yang masih 

potensial. 

c. Tujuan 

1.) Menyelenggarakan penampungan anak-anak disabilitas anak 

yatim/piatu, fakir miskin, remaja putus sekolah sehingga mampu 

melaksanakan fungsionalnya dalam kehidupan bemasyarakat. 

2.) Panti sebagai lembaga pelayanan dapat melaksanakan tugasnya 

secara berdayaguna dan berhasil sesuai dengan target yang sudah 

ditetapkan . 
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3.) Mendirikan, mengelola dan membina serta mengembangkan 

tempat-tempat pendidikan yang di utamakan sekolah luar biasa 

(SLB). 

4.) Terwujudnya kesejahteraan lanjut usia yang diliputi rasa tenang, 

tentram dan bahagia dengan diberikannya pelajaran, bimbingan 

untuk terpenuhinya kebutuhan sosial, psikologis dan spiritual.
34

 

d. Tabel Informan Penelitian 

Adapun data table informan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Tabel I 

Tabel Informan Penelitian  

 

No Nama L/P Tempat Tanggal Lahir  Pendidikan 

1. Yuni Rusita P Desa Aro, 24-06-1997 S1 (PLB) 

2. Anggi Kurniawan  L Argamakmur,25-09-

1997  

S1 (PLB) 

3. Ida  P  S1 

4. Jesi Mareta P Bengkulu, 17-05-2007 SDLB AM 

5. Agus Sepna Sari P Bengkulu Selatan,  

31-08-2002 

SDLB AM 

6. Suci Ramadhani P PondokSerai,10-06 

2013 

SDLB AM 

7. Tri Yani P Landur, 10-11-2003 SMPLB AM 

8. Harmen Saputra L Padang, 03-12-2000 SMPLB AM 

9. Wahyu Perdana P P Sungai Penuh, 09-12-

2003 

SMPLB AM 

10. Zona L Bengkulu, 15-03-2000 SMPLB 

 

                                                           
34

 Wawancara dengan ketua Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 11 Februari 2021 
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B. Profil Informan  

1. Identitas Subjek Penelitian 1 

Informan YR berusia 24 Tahun beragama Islam seorang guru 

pembimbing anak Tunagrahita berasal dari padang YR ini lulusan dari 

Universitas Negeri Padang Jurusan pendidikan luar biasa (PLB) YR ini 

sudah 1 Tahun menjadi guru pembimbing di Panti Sosial Binanetra Amal 

Mulia Kota Bengkulu dan sekaligus tinggal di panti tersebut. YR inilah 

yang membimbing dan mengajarkan anak Tunagrahita cara belajar, 

bersosialisasi sesama teman dan di lingkungan sekitaran YR ini yang 

mengurus anak-anak perempuan di panti termasuk anak Tunagrahita, 

anak-anak di panti sangat nurut terhadap YR karena kesabaran dan 

keikhlasan YR yang mengajarkan dan membimbing anak-anak sehinga 

anak-anak tersebut sayang terhadap YR. 
35

 

2. Identitas Subjek Penelitian 2 

Informan AK berusia 24 Tahun beragama Islam seorang guru 

pembimbing laki-laki anak Tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal 

Mulia kota Bengkulu. AK berasal dari padang dan lulusan dari Universitas 

Negeri Padang Jurusan pendidikan luar biasa (PLB) AK  lebih kurang 1 

Tahun telah mengabdi di panti  membimbing dan mengajarkan anak-anak 

panti dan AK juga tinggal bersama anak panti dan menjaga, mengurus 

anak-anak panti yang laki-laki. 
36

 

                                                           
35

 Wawancara dengan Informan YR Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 12 

Februari 2021. 
36

 Wawancara dengan Informan AK Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 12 

Februari 2021. 
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3. Identitas Subjek Penelitian 3 

Informan ID sebagai kepala Panti Sosial Binanetra Amal Mulia kota 

Bengkulu beragama Islam berasal dari Bengkulu, awalnya ID hanya 

sebagai pengurus panti dan menjadi ibu asrama pada tahun 1997. ID 

menikah dan akhir tahun 1997 ID pindah keluar dari panti walaupun sudah 

keluar dari panti ID tetap mengabdi di panti sebagai pengurus panti dan 

kepala panti sekarang ID hanya sebagai kepala panti dan mengajarkan 

kerajinan kepada anak-anak panti serta pada lansia.
37

 

4. Identitas Subjek Penelitian 4  

Informan JM berusia 14 Tahun perempuan beragama Islam 

penyandang Tunagrahita berasal dari Bengkulu biasanya sering di panggil 

JM, JM ini sudah lama tinggal di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota 

Bengkulu awal mulanya JM tinggal di panti belum bisa apa-apa dan belum 

bisa mandiri sehingga pihak panti mengembalikan JM terhadap keluarga 

dan keluarga membimbing JM terlebih dahulu setelah JM sudah mulai 

mengerti dan sudah mulai mandiri pihak keluarga mengantarkan JM ke 

panti lagi, JM biasanya diantar dan dijemput oleh neneknya.
38

 

5. Identitas Subjek Penelitian 5 

Informan AS berusia 19 Tahun perempuan beragama Islam 

penyandang Tunagrahita berasal dari Bengkulu selatan biasanya sering 

dipanggil AS, AS ini sudah lama tinggal di Panti Sosial Binanetra Amal 

                                                           
37

 Wawancara dengan Informan ID Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 11 

Februari 2021. 
38

 Wawancara dengan Informan JM Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 14 

Februari 2021. 
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Mulia Kota Bengkulu. AS ini anaknya sangat pendiam tetapi dia mudah 

dekat sama orang-orang yang baru dia kenal.
39

 

6. Identitas Subjek Penalitian 6 

Informan SR berusia 8 Tahun perempuan beragama Islam 

penyandang Tunagrahita berasal dari pondok serai biasanya teman-teman 

memanggil dengan nama panggilan SR, SR ini baru tinggal di Panti Sosial 

Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu. Anaknya mudah ramah terhadap 

orang baru disekitarnya.
40

 

7. Identitas Subjek Penelitian 7 

Informan TY  berusia 18 Tahun perempuan beragama Islam berasal 

dari landur penyandang Tunagrahita. Sering disapa dengan panggilan TY. 

TY ini juga baru tinggal di panti sosial binanetra amal mulia kota 

Bengkulu, walaupun dia baru tinggal di panti TY ini sudah memiliki 

teman dekat yaitu SR.
41

 

8. Identitas Subjek Penelitian 8 

Informan HS panggilan harmen  berusia 21 Tahun laki-laki 

beragama Islam berasal dari padang penyandang Tunagrahita. Harmen ini 

sudah lama tinggal di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia kota Bengkulu.
42

 

 

                                                           
39

 Wawancara dengan Informan AS Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 16 

Februari 2021. 
40

 Wawancara dengan Informan SR Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 20 

Februari 2021. 
41

 Wawancara dengan Informan TY Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu,  21 

Februari 2021. 
42

 Wawancara dengan Informan HS Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 22 

Februari 2021. 
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9. Identitas Subjek Penelitian 9 

Informan WP berusia 18 Tahun sering di sapa dengan panggilan 

wahyu laki-laki beragama Islam berasal dari sungai penuh penyandang 

Tunagrahita. Wahyu sudah cukup lama tinggal di Panti Sosial Binanetra 

Amal Mulia Kota Bengkulu .
43

 

10. Identitas Subjek Penelitian 10 

Informan ZO laki-laki beragama islam dan sudah lumayan lama 

tinggal di panti ZO ini anak nya sangat nurut terhadap guru pembimbing 

dan pengurus panti, ZO ini sering membantu teman-teman yang lain.
44

 

C. Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita di Panti Sosial 

Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan kemandirian anak 

tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu dan faktor 

penghambat dan pendukung pengembangan kemandirin anak tunagrahita di 

Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu. Untuk menemukan data 

dan hasil hal ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan 

penelitian serta untuk memperkuat hasil penelitian dengan observasi dan 

dokumentasi. 

Pengembangan kemandirian pada anak tunagrahita, seperti aspek 

belajar, aspek kegiatan sehari-hari dan aspek sosial dan faktor penghambat dan 

                                                           
43

 Wawancara dengan Informan WP Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

 24 Februari 2021. 
44

 Wawancara dengan Informan Z0 Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

 26 Februari 2021. 
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pendukung. Berikut ini peneliti menyajikan hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan digambarkan pada kutipan wawancara: 

1. Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita  Pada Aspek Belajar 

Berdasarkan hasil wawancara dan kegiatan observasi di lapangan 

bahwa metode pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak tunagrahita 

yaitu metode klasikal dan individual, untuk pengembangan kemandirian 

anak tunagrahita pada aspek belajar akan dilihat dari 3 tahap yaitu: 

a. Tahap Identifikasi 

Tahap identifikasi ini mengenali kemampuan dasar anak dalam 

belajar mulai dari memegang pensil, membaca menulis identifikasi ini 

dilaksanakan waktu pertama anak-anak masuk panti dan guru 

pembimbing yang lebih mengidentifikasi anak-anak. 

Mengidentifikasikan ini membagikan sesuai kemampuan anak seperti 

yang sudah bisa menulis, membaca. Hal ini sesuai dengan kutipan 

wawancara, informan berikut:  

YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

“Kami pihak panti mengidentifikasi kemampuan dasar anak 

terlebih dahulu seperti memegang pensil, menulis, hal ini jika 

belum mandiri mereka dikembalikan ke keluarga namun jika sudah 

mandiri maka akan dilanjutkan proses identifikasi. ”
45

 

 

Sependapat dengan YR informan AK sebagai guru pembimbing 

mengungkapkan. 

 

                                                           
45

 Wawancara dengan Informan YR Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 12 Februari 2021. 
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AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan 

“Kami sebagai guru pembimbing mengidentifikasi anak-anak 

terlebih dahulu dengan cara melihat dan mengetahui kemandirian-

kemandirian dasar apa yang telah mereka miliki sehingga kami 

mudah untuk pengelompokannya. Jika mereka belum bisa maka 

kami kembalikan terlebih dahulu ke keluarga.”
46

 

 

Selanjutnya ID sebagai kepala panti  mengungkapkan wawancara 

hamperir sama seperti guru pembimbing. 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan: 

“Saya beserta guru pembimbing melihat dulu kemandirian yang 

dimiliki anak jika anak tersebut belum ada kemandirian seperti 

menulis, membaca sehingga guru pembimbing lebih lagi dalam 

membimbing anak tersebut.”
47

 

 

Selanjutnya informan ID juga sama pendapatnya dengan JM 

mengungkapkan. 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Pertama saya masuk panti ditanya terlebih dahulu saya sudah ada 

kemandirian apa saja setelah itu saya dites oleh ibu-ibu yang ada di 

panti.”
48

 

 

Informan JM sedikit kurang berpendapat dengan AS 

mengungkapkan. 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Awal saya masuk di panti mengisi nama, tempat tanggal lahir 

setelah itu saya diajak oleh ibu YR ke ruangan saya disuruh untk 

memegang pensil dan menulis.”
49

 

                                                           
46

 Wawancara dengan Informan AK Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu,  

Tanggal 12 Februari 2021. 
47

 Wawancara dengan Informan ID Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 11 Februari 2021. 
48

 Wawancara dengan Informan JM Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 14 Februari 2021. 
49

 Wawancara dengan Iinforman AS Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

Tanggal  16 Februari 2021. 
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Pendapat informan AS dan SR bersependapat dengan 

mengungkapkan 

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saat saya masuk panti itu dites dulu sama ibu YR disana saya 

diberikan kertas untuk menulis dan berhitung setelah itu saya 

diajak untuk ke ruangan belajar”
50

 

 

Informan SR tidak begitu sependapat dengan TY. 

 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saat masuk panti pertama kali saya melihat teman-teman sedang 

bermain terus saya diajak oleh ibu YR untuk berkenalan sama 

mereka setelah itu saya bermain dengan teman-teman.”
51

 

 

Selanjutnya HS sependapat dengan TY dengan mengungkapkan.   

 

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Pertama saya masuk panti dikenali dulu sama ibu YR dan saya 

dites seperi membaca, menulis setelah itu saya diajak untuk 

bermain sama teman-teman. “
52

 

 

Informan selanjutnya WP dan HS bersependapat WP 

mengungkapkan. 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya awal masuk panti diberikan kertas nama untuk diisi setelah 

itu saya ditanya-tanya udah bisa ke wc sendiri apa belum dan yang 

lain juga ditanyakan selanjutnya saya berkenalan sama teman yag 

ada di panti. “.
53

 

 

                                                           
50

 Wawancara dengan informan SR Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

Tanggal 20 Februari 2021. 
51

 Wawancara dengan Informan TY Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 21 Februari 2021. 
52

 Wawancara dengan HS Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 22 Februari 

tanggal 2021. 
53

 Wawancara dengan WS Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 24 Februari 

tanggal 2021. 
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Senada dengan WP informan ZO mengungkapkan 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Awal saya masuk panti takut tidak ada teman yang maun main 

sama saya tetapi saat saya sudah dikenali sama teman-teman saya 

ada teman dan saat saya main juga ditanya-tanya oleh bapak AK. 

“.
54

 

 

b. Tahap pembiasaan 

 

Tahap Pembiasaan kemandirian dimana pembiasaan kemandirin ini 

langsung dibantu oleh guru pembimbig dan ada hari tertentu untuk anak-

anak belajar pembiasan  dasar, hal ini sesuai dengan kutipan wawancara 

dengan: 

YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

 

“Untuk membiasakan anak menulis sendiri kami memberi kertas 

yang menarik seperti kertas bergambar dan kami selalu 

mempraktekan ke anak agar menjadi lebih terbiasa dalam belajar. 

”
55

 

 

Informan YR sependapat dengan AK sebagai guru pembimbing 

mengungkapkan. 

AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

“Cara kami membiasakan kemandirian anak Tunagrahita itu 

bertahap belajarnya pelan-pelan tidak bisa untuk langsung, kami 

guru pembimbing langsung mempraktekan kepada anak cara 

memegang pena, menulis. Untuk membiasakan anak membaca 

kami mengajarkan mengeja terlebih dahulu.”
56

 

 

                                                           
54

 Wawancara dengan Informan ZO Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 26 Februari 2021. 
55

 Wawancara dengan Informan YR Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 12 Februari 2021. 
56

 Wawancara dengan Informan AK Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 12 Februari 2021. 
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Selanjutnya pendapat informan AK dan ID hampir sama 

mengungkapkan. 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan: 

  

“Untuk membiasakan anak saya selalu mengingatkan guru 

pembimbing terlebih dahulu agar anak lebih diperhatikan dalam 

membiasakan belajar membaca, menulis agar kemandiriannya 

makin baik.”
57

 

 

Informan ID sependapat dengan JM dia mengatakan ” 

 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Untuk membiasakan belajar dasar saya lebih sering mengeja dan 

membaca kaliamat-kalimat yang pendek agar belajar membaca 

saya lebih lancer.”
58

 

 

Informan JM dan AS berpendapat yang sama . 

 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Untuk membiasakan saya belajar sering diberi tugas seperti untuk 

menulis kalimat, belajar membaca, saya diajarkan sama ibu YR 

agar lebih terbiasa dan saya semakin bisa.”
59

 

 

Informan AS dan SR saling berpendapat yang sama SR  

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Untuk membiasakan  ibu YR masih sering mengontrol saat 

belajar, untuk membaca saya juga sudah bisa tetapi hanya saja 

masih sering terbata-bata, sehingga ibu YR masih sering 

membimbing dan mengajarkan saat ada waktu-waktu kosong.”
60

 

 

 

 

                                                           
57

 Wawancara dengan Informan ID Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 11 Februari 2021. 
58

 Wawancara dengan Informan JM Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 14 Februari 2021. 
59

 Wawancara dengan Informan AS Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 16 Februari 2021. 
60

 Wawancara dengan Informan SR Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 20 Februari 2021. 
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Informan selanjutnya juga berpendapat yang sama TY ” 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Cara ibu YR membiasakan saya saat belajar dengan cara memberi 

tugas menulis kalimat-kalimat agar menulis saya baik dan lebih 

sering lagi latihan.”
61

 

 

TY bersependapat dengan informan HS. 

 

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Bapak AK membiasakan saya dengan cara membiasakan saya 

untuk menulis kata-kata begitu juga dengan membaca saya masih 

diajarkan oleh bapak AK dengan cara menyambungkan setiap kata-

kata.”
62

  

 

HS senada pendapatnya dengan WP ” 

 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Cara saya membiasakan belajar seperti menulis, membaca dengan 

sering mengulang-ulang apa yang telah di ajarkan oleh guru di 

panti.”
63

 

 

Pendapat WP sependapat juga dengan ZO ” 

 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Cara bapak AK mengajarkan saya agar membiasakan saya belajar 

menulis dengan cara memberikan tugas untuk membuat  kata-kata 

dan lebih semangat belajar.”
64

 

 

c. Tahap Tanggung Jawab 

 

Sikap tanggung jawab terhadap kemandirian, tanggung jawab ini 

dilaksanakan setiap hari dan guru pembimbing yang lebih berperan 

                                                           
61

 Wawancara dengan Informan TY Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 21 Februari 2021. 
62

 Wawancara dengan Informan HS Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 22 Februari 2021. 
63

 Wawancara dengan Informan WP Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 24 Februari 2021. 
64

 Wawancara dengan Informan ZO Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, 

tanggal 26 Februari 2021. 
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dalam melihat sikap tanggung jawab   anak-anak halini sesuai kutipan 

wawancara dengan: 

YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

 

“Cara kami untuk menumbuhkan tanggung jawab ke anak seperti 

memberi tau ke anak-anak terlebih dahulu apa arti tanggung jawab  

setelah anak memahami arti tanggung jawab maka anak bisa 

menumbuhkan tanggung jawab.”
65

 

Selanjutnya YR sependapat dengan AK sebagai guru pembimbing” 

AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

“Untuk menumbuhkan tanggung jawab ke anak tunagrahita kami 

berlahan selalu mengingatkan untuk tanggung jawab seperti harus 

tanggung jawab pada jam belajar yang efektif.”
66

 

Pendapat AK senada dengan ID sebagai kepala panti ” 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan: 

“Saya sebagai kepala panti selalu mengingatkan kepada guru 

pembimbig untuk selalu mengajarkan tanggung jawab dan anak-

anak langsung mempraktekan tanggung jawab.”
67

 

 ID sependapat dengan informan JM ” 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Saya sering di ingatkan sama guru pembimbing seperti saat 

mengumpukan tugas harus tepat waktu dan bisa belajar dengan 

waktu yang telah dijadwalkan.”
68

 

 Selanjutnya pernyataan dari AS ” 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 
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“Saya belum begitu bisa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu 

karena saya masih sering lupa dengan tugas-tugas yang di berikan 

dan guru pembimbing selalu mengingatkan saya untuk bisa 

mengumpulkan tugas tepat waktu.”
69

  

Pendapat AS tidak terlalu senada dengan SR 

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Saya belum bisa mengikuti jadwal yang diberikan oleh ibu YR 

terhaap tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau orang lain saya 

sering lupa yang diberikan.”
70

  

SR dan TY sependapat dalam pernyataan. 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Ibu YR mengajarkan seperti saat mengumpul tugas harus tepat 

waktu dan harus bisa saat membersihkan kamar dan dengan 

pelajaran yang telah diajarkan oleh guru.”
71

  

 Selanjutnya TY dan HS sejalan dalam pernyataan. 

 HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Saya masih sering diingatkan karena sering lupa dengan tungas-

tugas yang diberikan oleh ibu YR atau bapak AK seperti saat jam 

belajar, main.”
72

  

Selanjutnya pernyataan dari WP ” 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Kami harus mengikuti tata tertib yang telah diberikan oleh 

pengurus panti seperti mengikuti jam belajar, main dan istirahat 
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untuk tidak melanggar aturan yang telah di tetapkan jika kami 

melanggar kami harus menerima hukuman yang diberikan.”
73

  

Informan WP dan ZO sependapat dalam pernyataan. 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“ Saya belum bisa masih di ajarkan sama bapak AK dengan cara 

membiasakan mengumpulkan tugas tepat waktu atau perintah yang 

diberikan oleh guru pembimbing atau pengurus panti.” 
74

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat bahwa pada tahap 

tanggung jawab anak-anak Tunagrahita ini belum sepenuhnya untuk 

bertanggung jawab untuk bertanggung jawab dengan pelajaran-pelajaran 

yang diberikan anak-anak masih sulit tetapi ada juga yang bertanggung 

jawab dengan jadwal-jadwal yang telah diberkan oleh guru 

pembimbing.
75

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam pengembangan 

kemandirian anak Tunagrahita dalam aspek belajar memiliki  3 tahap 

yaitu: tahap identifikasi anak yaitu mengenali kemampuan anak dalam 

belajar mulai dari memegang pensil, menulis, membaca. Tahap 

pembiasaan, tahap tanggung jawab. Pengembangan kemandirian anak 

tunagrahita pada aspek belajar mereka masih sulit untuk menerapkan 

pelajaran yang diberikan oleh guru pebimbing karena keterbatasan 

intelektual yang mereka miliki. Sehingga guru pembimbing dan pihak 

panti sangat membantu anak-anak saat dalam pengembangan 
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kemandirian. Gambaran kemandirian anak tunagrahita ringan yang 

peneliti lihat di lapangan bahwa anak-anak tunagrahita ringan ini sudah 

cukup lebih kemandiriannya di banding dengan anak tunagrahita sedang 

kemandirian yang dimiliki anak tunagrahita ringan yaitu seperti 

membaca, membedakan warna.
76

 

2. Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita Pada Aspek Kegiatan 

Sehari-hari 

Berdasarkan hasil wawancara dan kegiatan observasi di lapangan 

untuk kemandirian anak tunagrahita pada aspek kegiatan sehari-hari 

memiliki 3 tahap yaitu:  

a. Tahap Sosialisasi Dengan Kamar yang Akan Ditempati 

Tahap sosialisasi dengan kamar yang akan ditempati, sosialisasi 

ini dilaksanakan saat anak-anak awal masuk panti dan guru pembimbing 

yang langsung menemani anak-anak sosialisasi dengan kamar halini 

sesuai dengan kutipan wawancara dengan: 

YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

 

“Mengarahkan dan menyesuaikan anak-anak tunagrahita dengan 

lingkungan kamar baru yang akan ditempati seperti memberi 

tempat untuk baju dan merapikan kamar.“
77

 

 

Pendapat YR sama dengan AK sebagai guru pembimbing. 

AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 
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“Kegiatan yang pertama kami mengenalkan anak-anak tunagrahita  

dengan kamar yang mereka akan tempati agar mereka menjadi 

terbiasa dan nyaman dengan tempat barunya.” 
78

 

 

Selanjutnya  ID sebagai kepala panti sependapat dengan guru 

pembimbing. 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan: 

 

“Guru pembimbing biasanya mengenlakan ke anak-anak 

tunagrahita dengan kamar yang nantinya akan di tempati oleh 

anak-anak tunagrahita agar merasa nyaman.” 
79

 

 

 Selanjutnya pernyataan dari JM 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Ketika saya masuk panti  saya dikenlakan dengan kamar yang 

akan saya tempati seperti ditempat tidur ada bantal dan selimut 

dan dikamar yang saya tempati ada lemari tempat nyimpan baju 

dan sekarang saya sudah terbiasa untuk melakukan itu.”
80

 

 

Pernyataan dari JM sama dengan AS. 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Saya bisa beradaptasi dengan kamar yang saya tempati tetapi 

yang membuat saya sulit itu beradaptasi dengan teman kamar saya 

karena teman kamar saya pendiam.”
81

 

 

Pernyataan dari AS hampir senda dengan SR. 

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

“Awalnya saya sedikit lama untuk mengenal lingkungan kamar 

dipanti karena saya belum terbiasa sekarang saya sudah terbiasa 

karena sudah lama menempati kamar itu. ”
82
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Selanjutnya pernyataan dari TY tidak begitu sejalan dengan SR. 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

 

“Saya mudah mengenal dengan lingkungan kamar yang baru saya 

tempati di panti dan teman kamar saya juga baik sehingga saya 

merasa nyaman di kamar itu.”
83

 

 

Pendapat dari informan HS tidak begitu senada dengan TY. 

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

“Saya menyesuaikan diri dengan kamar di panti sedikit lama 

karena saya belum bisa melupakan kamar saya yang berada di 

rumah tetapi lama kelamaan saya juga terbiasa.”
84

 

 

Informan selanjutnya WP senada dengan HS. 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

“Kami menyesuaikan dengan lingkungan kamar bersama-sama 

dengan teman yang satu kamar dengan saya karena kami satu 

kamar ada yang tiga sampai empat orang sehingga kami tidak 

merasa kesepian.”.
85

 

 

Selanjutnya pernyataan dari ZO. 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

“Saya sedikit bisa menyesuaikan diri dengan kamar dan teman 

yang satu kamar dengan saya walaupun saya dengan teman kamar 

saya beda kelompok dalam belajar”. 
86

  

 

b. Tahap Latihan Dasar 

Latihan dasar ini dilaksanakan awal-awal masuk panti tidak terlalu 

dilatih mengidentifikasi kebiasaan dasar dari temuan peneliti menunjukan 

pada umumnya mereka sudah bisa dan dilaksanakan setiap hari, guru 
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pembimbing yang lebih berperan dalam kegiatan ini, hal ini sesuai 

dengan wawancara: 

YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

“Untuk kegiatan sehari-hari anak di panti sudah bisa semua seperti 

menggunakan sendok dan untuk mengajarkan anak beraktivitas di 

kamar mandi selalu diajarkan kepada anak Tunagrahita.”.
87

  

Informan YR berpendapat sama dengan unforman AK sebagai 

guru pembimbing. 

AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

“Kegiatan sehari-hari anak seperi beraktivitas di kamar mandi, 

etika makan sudah bisa tinggal kami guru pembimbing yang 

membiasakan kegiatan tersebuat menjadih lebih baik lagi.” 
88

 

Informan AK juga sependapat dengan ID sebagai kepala panti. 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan: 

“Saya sebagai kepala panti melihat latihan pengembangan 

kemandirian dalam kegiatan sehari-hari anak-anak dipanti sudah 

dijalankan seperti menggunakan sendok, memakai pakaian, saat 

berada di kamar mandi sudah bisa hanya saja tinggal guru 

pembimbing yang lebih membiasakan anak-anak.” 
89

  

Selanjutnya pernyataan dari JM. 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 
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“Saya diajarkan untuk mandi sendiri baca doa sebelum masuk 

kamar mandi dan juga cara  menggunakan sendok saat makan sikat 

gigi saya sudah bisa sehingga guru tidak terlalu mengajarkan lagi 

dan saya sudah terbiasa melaksanakan kegitan itu sendiri.” 
90

  

Untuk  pernyataan JM dan AS mereka sependapat. 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Kegiatan sehari-hari saya untuk menggunakan sendok awalnya 

saya masih diajarkan oleh ibu YR lama-lama saya bisa dan sudah 

terbiasa dan tidak diajarkan lagi.”
91

 

Selanjutnya pernyataan SR senada dengan AS.  

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Dalam kegiatan sehari-hari awalnya saya masih diajarkan tetapi 

sekarang saya sudah terbiasa seperti menggunakan sendok, 

beraktivitas di kamar mandi dan saya sudah bisa membedakan 

antara odol, sabun dan cara sikat gigi.” 
92

 

Pernyataan SR sejalan dengan pernyataan TY. 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Saya sudah bisa untuk menggunakan sendok dan beraktivitas 

dikamar mandi saya diajarkan untuk dapat mandi sendiri, baca do’a  

sebelum masuk kamar mandi.”
93

 

Selanjutnya pernyataan dari HS. 

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 
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“Kalau untuk sikat gigi, memakai pakaian sendiri saya sudah bisa, 

hanya saja saya masih diajarkan sama bapak AK untuk lebih bisa 

membiasakan dan terbiasa kegiatan di kamar mandi.”
94

 

 Pendapat kutipan selanjutnya HS sependapat dengan WP. 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Kegiatan sehari-hari saya awalnya masih dibantu oleh ibu YR 

seperti menggunakan baju tetapi sekarang saya sudah terbiasa 

makan sendiri menggunakan sendok, menggunakan pakaian guru 

masih tetap mengingatkan kami untuk lebih terbiasa”
95

  

Pernyataan WP dan ZO juga sependapat. 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Kegiatan sehari-hari saya awalnya masih diajarkan semua dan di 

bantu oleh bapak AK tetapi lama-lama saya sudah terbiasa untuk 

menggunakan sendok sendiri saat makan, ke kamar mandi saya 

juga sudah bisa sendiri seperti menyikat gigi dan untuk memakai 

pakaian sendiri saya sudah bisa.”
96

 

Berdasarkan hasil observasi yang saya melihat bahwa anak-anak 

tunagrahita di panti saat melaksanakan kegiatan latihan dasar seperti 

anak-anak lebih terbiasa dalam kegiatan sehari-hari seperti buang air 

kecil, melipat baju.
97
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c. Tahap Mengajarkan Tentang Ibadah 

 

Tahap ini mengajarkan tentang ibadah yang berkaitan dengan 

mandi wajib, mimpi masah, kegiatan ini dilaksanak setiap hari dan guru 

pembimbing yang lebih mengajarkan dan membimbing anak-anak hal 

ini sesuai dengan wawancara: 

YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

“Untuk ibadah kami selalu mengingatkan kepada anak-anak agar 

dapat sholat 5 waktu dan saya juga mengajarkan cara mandi 

wajib ke anak-anak yang perempuan.”
98

  

Pernyataan YR senada dengan AK sebagai guru pembimbing 

AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

“Kami selalu mengajak anak-nak untuk beribadah dan 

mengajarkan cara berwudu, dan mengajarkan pelajaran agama 

juga agar anak-anak bisa melaksanak ibadah dengan baik.”
99

  

Selanjutnya AK sebagai guru pembimbing sependapat dengan 

ID. 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan: 

“Saya sebagai kepala panti selalu mengingatkan untuk mengajar 

anak-anak beribadah dan mempraktekan langsung ke anak-anak 

sehingga anak-anak bisa mengenal, memahami ibadah dan 

mempraktekannya.”
100

  

Selanjutnya pernyataan dari JM.. 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 
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“Kami selalu diajarkan oleh guru pembimbing dan pengurus 

panti yang lain untuk melakukan ibadah dari mulai mengambil 

uduk dan melaksanakan sama-sama”
101

 

Pernyataan selanjutnya senada dengan AS . 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Saya untuk beribadah seperti sholat sudah dilakukan tetapi yang  

masih  diajarkan sama ibu YR cara mandi wajib karena saya 

sering lupa bacaannya.”
102

 

Pernyataan dari SR sejalan dengan AS. 

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Saya kalau sholat sudah bisa karena kami sering sholat 

berjamaah di musholah panti yang saya belum paham mandi 

wajib sekarang masih tetap diajarkan oleh ibu YR.”
103

  

Pernyaraan berikutnya SR dan TY juga bersependapat yang 

sama. 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Kami di panti sangat diajarkan untuk beribadah terutama 

sholat, mandi wajib, untuk mandi wajib saya suka bilang sama 

ibu YR kalu saya udah bisa sholat dan udah mandi.”
104

 

 

Selanjutnya pernyataan HS sejalan dengan TY. 

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 
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“Kami di panti sudah melakukan sholat berjamaah karena kami 

selalu diajak oleh guru untuk selalu sholat dan kami tetap 

diajarkan agar sholatnya makin baik.”
105

  

Pernyataan HS bersependapat dengan WP. 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Kami sudah terbisa untuk melaksanakan sholat lima waktu 

hanya saja guru masih tetap mengingatkan kami untuk lebih bisa 

dan giat melaksanakan sholat.” 
106

  

Selanjutnya pernyataan dari WP juga sejalan dengan ZO. 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Kami di panti selalu melakukan sholat berjamaah karena 

musholah nya terletak di lingkungan panti sehingga kami senang 

sholat berjamaah membuat kami rajin sholat.”
107

 

Berdasarkan hasil observasi yang saya melihat bahwa anak-anak 

tunagrahita di panti saat melaksanakan ibadah berjamaah mereka 

sangat mengikuti dan guru pembimbing juga mengajarkan bacaan 

sholat.
108

 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas bahwa 

kemandirian anak Tunagrahita pada aspek kegiatan sehari-hari memiliki 

3 tahap yaitu: tahap satu sosialisai kamar yang ditempati, tahap dua 

mengidentifikasi kebiasaan dasar, tahap ketiga mengajarkan tentang 

ibadah. Kemandirian anak Tunagrahita pada aspek kegiatan sehari-hari 
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secara umum sudah bisa semua dalam melakukan kegiatan dasar seperti 

menggunakan sendok, beraktivitas di kamar mandi, menggunakan 

pakaian, beribadah. Guru pembimbing tinggal membiasakan anak-anak 

agar lebih baik lagi kemandiriannya.
109

 

3. Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita Pada Aspek Sosial 

Berdasarkan hasil wawancara dan kegiatan observasi di lapangan 

pada kemandirian anak Tunagrahita pada aspek sosial dilakukan beberapa 

tahap yaitu:  

a. Tahap Pengenalan Dengan Anggota Sesama Teman   

pengenalan dengan anggota sesama teman, guru pembimbing. 

Pengenalan ini dilaksanakan saat anak-anak baru masuk panti dan 

mereka saling berkenalan, pengenalan ini di damping oleh guru 

pembimbing dan pihak panti, hal ini sesuai dengan wawancara : 

YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan : 

“Saya sebagai guru pembimbing anak-anak di panti terlebih 

dahulu mengenal anak-anak dengan pengurus panti dan anggota 

yang lain dan mengenali karakter anak-anak.”
110

 

 

Pernyataan YR dan AK sebagai guru pembimbing sejalan. 

AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan : 

 

“Saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu dengan anak-anak 

sebagai guru pembimbing di panti agar lebih saling mengenal dan 

saya juga mengenal anak-anak yang ada di panti.”
111

 

 

                                                           
109

 Hasil wawancara di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, tanggal 28 

Februari 2021. 
110

 Wawancara dengan YR Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, tanggal 12 

Februari 2021. 
111

 Wawancara dengan AK Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu, tanggal 12 

Februari 2021. 



64 
 

 

Berikutnya pernytaan dari ID juga sejalan dengan AK. 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan : 

 

“Saya sebagai kepala panti lebih mengenalkan anak-anak terlebih 

ke guru pembimbing, pengurus dan teman-teman yang ada di 

panti dan anak-anak saling mengenalkan sesama teman.”
112

 

 

Pernyataan selanjutnya dari JM. 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

 

“Saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu ke teman-teman 

yang ada di panti dan teman-teman yang lain juga mengenalkan 

diri sehingga kami saling mengenal.”
113

  

 

Seterusnya pernyataan dari JM dan AS sapendapat. 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

“Saya mengenalkan diri ke guru pembimbing terlebih dahulu dan 

guru pembimbing mengenalkan ke teman-teman yang lain agar 

sesama teman saling mengenal dan dekat.”
114

  

 

Selanjutnya pernyataan dari AS dan SR kurang sejalan. 

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

“Saya berkenalan dengan sesama teman-teman terlebih dahulu 

karena udah dikelompokan dan kami baru berkenalan dengan 

teman-teman yang lain.”
115

 

 

Berikutnya pernyataan dari SR kurang sejalan dengan pernyataan 

TY.”  

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan :  
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“Saya awalnya mengenal teman di panti satu atau dua orang dulu 

menjadi teman dekat dan guru pembimbing, pengurus panti dan 

baru mengenal teman-teman yang lain.”
116

  

 

Pernyataan dari TY kurang sependapat dengan HS. 

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

 

“Saya lebih mengenal guru pembimbing terlebih dahulu dan guru 

pembimbing mengenali dengan guru dan pengurus panti, baru 

mengenal teman-teman yang lain da nada yang menjadi teman 

dekat.”
117

  

 

Selanjutnya pernyataan dari WP kurang sejalan dengan HS. 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

“Saya berkenalan dengan teman-teman yang satu kelompok 

dengan saya dan baru mengenal guru pembimbing, pengurus panti 

dan teman-teman-teman yang lain.”
118

  

 

Pernyataan selanjutnya WP sejalan dengan ZO. 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

 

“Terlebih dahulu saya mengenal teman-teman yang barengan 

dengan saya saat masuk panti dan baru mengenal teman-teman 

yang lain lama kelamakan menjadi dekat kesemua teman.”
119

 

 

 

b. Tahap Membiasakan Bersikap Sesuai Dengan Tata Tertib di Panti 

 

Tahap ini untuk bersikap sesuai dengan tata tertip di sampaikan 

pada awal anak-anak masuk panti dan untuk dilaksanakan nya setiap 
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hari biasanya mulai dari memaafkan kegitan ini guru pembimbing yang 

mengarahkannya, hal ini sesuai dengan wawancara : 

 YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan : 

 

“Saya melatih kemandirian anak pada aspek sosial atau 

kemampuan sosialnya dengan cara mengajarkan cara saling 

memaafkan, salin menyayangi, saling membantu sesama teman 

yang berada di panti maupun di lingkungan.”
120

  

 

Pernyataan dari YR sependapat dengan AK sebagai guru 

pembimbing. 

AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan : 

 

“Saya mengembangkan kemandirian aspek sosial anak 

tunagrahita lebih ke anak laki-laki dengan cara mengajarkan 

saling menyayangi, saling memaafkan, saling membantu dan 

saling berbagi sesama teman di panti.”
121

  

 

Berikutnya pernyataan dari ID sejalan dengan AK. 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan : 

“Saya memberikan interaksi juga ke anak terlihat dalam 

pengembangan aspek sosial anak misalnya untuk bersopan 

santun terhadap oang yang lebih tua, masyarakat bahkan sesame 

teman dan saling menyayangi dan memaafkan.”
122

 

 

Pernyataan berikutnya dari JM. 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

 

“Saya diajarkan untuk saling memaafkan, membantu, 

menyayangi dengan cara saling menghargai sesama teman dan 

memberi bantuan ke teman saat sedang kesusahan.”
123
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Pernyataan selanjutnya AS sependapat dengan JM. 

 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

 

“Kami diajarkan oleh guru untuk saling mengenal sesama teman 

dan yang lain seperti saling memaafkan jika ada teman yang 

salah, saling menyayangi, saling membantu teman dan saling 

berbagi.”
124

  

 

Selanjutnya pernyataan dari SR sejalan dengan pernyataan AS. 

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

 

“Cara guru pembimbing mengajarkan kami untuk saling 

memaafkan, menyayangi dan berbagi dengan cara saling berbagi 

jika ada makanan dan tidak boleh saling mengejek jika ada salah 

terhadap teman agar saling memaafkan.”
125

  

 

Pernyataan selanjutnya TY sejalan dengan SR. 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

“Kami diajarkan oleh guru pembimbing untuk saling menyanyangi, 

saling memaafkan jika ada yang salah dan saling berbagi jika ada 

makanan lebih dan saling membantu teman kalau sedang 

kesulitan.”
126

  

 

Pernyataan dari HS sependapat dengan TY . 

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 

 

 “Saya diajarkan dengan cara saling mengenal teman lebih dekat 

lagi  tidak boleh bertengkar dan diajarkan untuk saling 

menyanyangi, saling memaafkan, saling membantu dan saling 

berbagai sesama teman.”
127

 

 

Pernyataan berikutnya dari WP.” 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan : 
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“Kami diajarkan oleh guru pembimbing untuk saling menyayangi, 

berbagi dan memaafkan jika ada teman yang bertengkar saya 

langsung memanggil ibu YR atau bapak AK.”
128

  

 

Pernyataan dari WP sependapat dengan pernyataan ZO. 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan :  

 

“Saya diajarkan oleh guru saling membantu, menyayangi teman 

sesama di panti membatu teman saat kesulitan dan berbagi 

keteman jika ada teman yang tidak dapat makanan.”
129

 

 

Berdasarkan hasil observasi selama penelitian saya melihat 

bahwa anak-anak tunagrahita sangat mengikuti tata tertib yang ada 

di panti seperti saling menghargai dan saling membantu teman jika 

ada kesulitan seperti menyebrang jalan.
130

 

c. Tahap Bersosialisasi Dengan Masyarakat 

 

Pada tahap ini anak tunagrahita diajarkan untuk bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitar biasanya kegiatan ini dilaksanakan setiap 

hari dan guru pembimbing serta pihak panti yang ikut serta dalam 

kegiatan tersebut hal ini sesuai dengan wawancara : 

 YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

 

“Kami sebagai guru pembimbing mengajarkan anak-anak selain 

berinteraksi sesama teman juga untuk berinteraksi dengan 

masyarakat sekitar kami selalu mengingatkan anak-anak 

berinteraksi dengan baik dan menghargai orang yang lebih 

tua.”
131
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Pernyataan YR sependapat dengan AK. 

 AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

 

“Kami mengajarkan anak-anak untuk saling bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitaran panti seperti membantu masyarakat 

saat sedang melaksanakan gotong royong dan harus sopan 

terhadap masyarakat sekitar panti.”
132

  

 

Berikutnya pernyataan ID sejalan juga dengan guru pembimbing. 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan: 

 

“Saya juga selalu mengingatkan guru pembimbing untuk selalu 

mengajarkan ke anak-anak agar berkomunikasi baik dengan 

masyarakat.”
133

  

 

Selanjutnya pernyataan dari JM. 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya diajarkan oleh guru pembimbing untuk mengenal dengan 

masyarakat sekitar seperti ketika membantu membersihkan 

lingkungan dan menyapa jika ketemu dengan masyarakat sekitar 

ataupun senyum.”
134

  

 

Pernyataan dari JM sejalan juga dengan pernyataan AS. 

 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya diajarkan berbicara baik dengan masyarakat sekitar panti 

agar saling menghargai dan saling membantu jika ada kegiatan 

membersihkan lingkungan di sekitar panti.”
135

  

 

Pernyataan selanjutnya dari SR sependapat dengan AS” 

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 
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“Saya tidak hanya diajarkan untuk mengenal sesama teman saja 

tetapi ke masyarakat sekitar panti seperti untuk mempermudah 

berbicara saat bertemu dengan masyarakat dan lebih memahami 

pembicaraan.”
136

 

 

Berikutnya pernyataan dari TY. 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Kami selalu diajarkan dan diingatkan oleh guru untuk saling 

senyum ke masyarakat di sekitar panti dan tidak membuat 

keributan agar tidak mengganggu masyarakat.”
137

  

 

Pernyataan selanjutnya dari HS juga sejalan dengan TY.  

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Kami diajarakan oleh guru pembimbing saling membantu dalam 

masyarakat ketika saat masyarakat meminta untuk membantu 

sama-sama membersihkan lingkungan dan saling menjaga 

lingkungan.”
138

  

 

Pernyataan dari HS berkaitan dengan pernyataan WP 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Kami diingatkan oleh guru pembimbing untuk saling berbagi 

sesama teman maupun masyarakat karena masyarakat di 

sekitaran panti baik dan juga suka berbagi ke kami.”
139

 

Terahir pernyataan dari ZO berkaitan dengan WP. 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Kami diajarkan untuk baik terhadap masyarakat karena 

masyarakat juga membantu kami saat sedang membutuhkan 

pertolongan di lingkungan masyarakat.” 
140
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Berdasarkan hasil observasi selama penelitian saya melihat 

bahwa anak-anak sangat baik dalam bersosialisasi baik sesama teman 

maupun dengan masyarakat sekitar, masyarakat juga menerima dengan 

baik anak-anak di panti dan anak-anak di panti juga sebagian mudah 

untuk mengenal dengan sesama teman dan lingkungan masyarakat 

sekitar.
141

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas bahwa 

kemandirian anak Tunagrahita pada aspek sosial memiliki 3 tahap 

yaitu: tahap satu pengenalan dengan anggota di panti, tahap dua dilatih 

untuk terbiasa bersiakap sesuai dengan tata tertip di panti, tahap ketiga 

diajarkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar panti. Dari 

kutipan informan di atas pernyataannya saling berkaitan dan Anak-anak 

sebagian bisa untuk berbicara dengan baik sesama teman  yang lain dan 

masyarakat sekitar panti  masyarakat juga peduli terhadap anak-anak di 

panti. Gambaran pengembangan kemandirian anak Tunagrahita ringan 

pada aspek sosial yang peneliti lihat di panti bahwa anak-anak ini harus 

di ajak terlebih dahulu untuk memulai untuk mengenal teman dan 

masyarakat sekitar kemandirian yang anak-anak miliki seperti seperti 

membantu membuang sampah pada tempatnya dan membantuk untuk 

membersih di lingkungan panti
142

. 
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2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengembangan Kemandirian 

Anak Tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota 

Bengkulu. 

a. Faktor Pendukung Kemandirian Anak Tunagrahita 

Pendukung kemandirian anak Tunagrahita dari pihak  keluarga 

dan pihak pendukung lainnya. Pendukung ini sangat membantu anak-

anak yang berperan dalam pendukung kemandirian anak-anak yaitu: 

orangtua, guru pembimbing dan pihak panti. Sesuai wawancara 

dengan: 

YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

“Kami sebagai guru pembimbing melihat support dari orang tua 

anak-anak tunagrahita sangat mendukung kemandirian anak-

anaknya dan tinggal di panti karena anak-anaknya lebih terjamin 

kesehatan, pendidikan dan kemandirian sehingga anak-anaknya 

lebih terjaga dan fasilitas-fasilitas di panti juga mendukung.”
143

  

 

Pernyataan dari YR berkaitan dengan pernyataan AK. 

AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

 

“Kami melihat dukungn orangtua anak tunagrahita sangat baik 

dan ingin anak-anaknya bisa lebih mandiri lagi, bisa lebih baik 

lagi dan pendidikan anak-anaknya lebih baik.”
144

  

Berikutnya pernyataan dari ID sejalan dengan AK. 

ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan: 

 

“Saya sebagai kepala panti melihat suport orangtua yang ingin 

anaknya bisa lebih baik sehingga saya juga mensuport anak-

anak setiap kegiatan yang positif dan fasilitas di panti juga 
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mendukung serta saya juga mendatangi tenaga profesional untuk 

mendukung terapi anak-anak.”
145

  

 

Selanjutnya pernyataan dari JM.  

 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Orangtua saya sangat mendukung saat saya tinggal di panti 

sekali-kali orangtua saya menjenguk saya di panti dan melihat 

sendiri apa yang yang telah saya miliki selama di panti dan 

fasilitas dari panti juga bagus.”
146

  

 

Pernyataan JM sejalan dengan AS. 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Orangtua saya sangat mendukung belajar saya di panti  

walaupun orangtua saya jauh sehingga membuat saya lebih bisa. 

Kesehatan, pendidikan saya juga lebih terjaga.”
147

 

 

 Berikutnya pernyataan dari AS sepemahaman dengan SR.  

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya suka di panti dan orangtua saya juga mendukung saya 

tinggal di panti lebih terurus dari kesehatan, pendidikan kalau 

saya di rumah lebih tidak terurus karena orang tua tidak begitu 

memperdulikan.”
148

  

 

Selanjutnya penjelasan SR berkaitan dengan TY. 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Orangtua saya sangat mendukung saya tinggal di panti karena 

lebih teratur jam belajar, istirahat dan main sehingga saya lebih 

bisa belajar walaupun berjauhan dengan orang tua.”
149
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Pernyataan dari TY juga bersangkutan dengan pernyataan HS. 

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Orangtua saya mendukung saya di panti karena orang tua saya 

tidak terlalu bisa untuk selalu mengawasi saya di rumah 

sehingga saya tinggal di panti lebih terjaga dan di panti juga 

enak nyaman dan barang-barangnya sangat mendukung.”
150

  

 

Selanjutnya pernyataan dari WP.” 

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya suka tinggal di panti karena banyak yang mendukung 

saya selain orang tua yang mendukung guru dan pihak panti 

selalu mendukung kami untuk bisa belajar.”
151

  

 

Berikutnya pernyataan ZO juga senada dengan pernyataan WP. 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya banyak yang mendukung orangtua, guru, barang-barang 

yang diberikan dari panti dan ada juga yang bantu kami untuk 

brlajar lebih baik lagi.”
152

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti 

bahwa peneliti memang melihat faktor pendukung dari fasilitas 

yang banyak dan bagus dari kamar, ruang terapi, mushola dan 

masih banyak yang lain, lokasi panti juga mendukung.
153

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas bahwa 

pendukung kemandirian anak tunagrahita di dukung dari pihak 

orangtua, guru pembimbing, panti dan pihak tenaga profesional 
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yang membantu untuk pengembangan kemandirian anak 

tunagrahita.
154

 

b. Faktor Penghambat Kemandirian Anak Tunagrahita  

Faktor penghambat terdapat dari dalam diri anak seperti 

terkait dengan motivasi, daya tangkap, secara kognitif. Faktor 

penghambat ini yang membuat anak-anak sulit untuk 

pengembangan kemandirian sehingga guru pembimbing berusaha 

untuk mengatasi penghambat kemandirian anak-anak, hal ini sesuai 

dengan wawancara: 

YR Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

 

“Faktor penghambat dalam mengembangkan kemandirian 

anak Tunagrahita biasanya lebih ke emosi, daya tangkap 

sehingga kami guru pembimbing lebih banyak lagi mengajar 

anak-anak.” 
155

 

 

Pernyataan dari YR berkaitan dengan pernyataan AK sebagai 

guru pembimbing. 

 

AK Sebagai Guru Pembimbing Mengatakan: 

 

“Faktor yang menjadi penghambat dalam mengembangkan 

kemandirian anak Tunagrahita yaitu karakteristik, sifat dan 

kelemahan daya tangkap sehingga kami guru pembimbing 

mengajar anak-anak secara berulang-ulang agar anak-anak 

selalu ingat.” 
156

 

 

Selanjutnya pernyataan dari ID berkaitan dengan pernyataan 

AK 
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ID Sebagai Kepala Panti Mengatakan: 

 

“Saya sebagai kepala panti melihat penghambat kemandirian 

anak-anak secara umum lebih ke daya tangkap karena emang 

kelemahan anak Tunagrahita ke daya tangkap.”
157

  

 

Selanjutnya pernyataan dari JM. 

JM Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“ Saya sering lupa ketika guru sedang memberi materi saya 

susah nangkap dengan meteri yang diberikan dan saya susah 

untuk memahami materi yang diberikan”
158

  

 

Pernyataan dari JM juga sepemahaman dengan pernyataan 

AS. 

AS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya sering marah sehingga susah untuk mengatasi marah 

saya sehingga saya susah untuk menerima pelajaran yang 

diberikan.”
159

  

 

Selanjutnya pernyataan dari SR. 

SR Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

“Biasanya yang saya rasakan yang sering menghambat 

pelajaran saya adalah sering marah dan susah untuk 

mengontrol marah saya.”
160

 

  

Pernyataan dari informan SR sejalan dengan pernyataan TY. 

TY Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya suka susah ketika diajarkan materi oleh guru yang saya 

lakukan biasanya saya mengulang lagi pelajaran yang 

diberikan oleh guru.”
161
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Berikutnya pernyataan dari TY juga berkaitan dengan 

pernyataan HS. 

HS Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya susah untuk memahami materi yang diberikan karena 

saya merasa sangat sulit materi yang diberikan oleh guru dan 

saya juga suka kurang percaya diri.”
162

  

 

Selanjutnya pernyataan WP bekaitan dengan HS.  

WP Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“Saya lama dalam menerima pelajaran dan susah untuk 

menyusun kalimat dan kalau belajar harus di ingatkan terus 

sehingga membuat saya sedikit malas belajar.”
163

  

 

Pernyataan dari ZO berkaitan juga dengan pernyataan WP 

ZO Sebagai Anak Tunagrahita Mengatakan: 

 

“ Saya merasa tidak bisa mengatasi marah dan marah saya 

suka tidak menentu terkadang saya suka marah-marah sendiri 

sehingga susah membuat saya menahan marah.”
164

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa 

peneliti melihat saat anak-anak belajar mereka memang agak 

kesulitan saat menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru dan 

anak-anak juga ada beberapa anak yang lebih sensitive sehingga 

susah untuk mengontrol emosi dan guru pembimbing biasanya 
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mengatasi memanggil anak tersebut kemudian mengajaknya untuk 

berbicara.
165

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas penghambat 

kemandirian anak Tunagrahita yaitu: dari dalam diri anak 

Tunagrahita seperti daya tangkap dan ada faktor seperti emosi 

karena anak Tunagrahita tidak bisa mengontrol emosi paling hanya 

itu saja yang membuat penghambat kemandirian anak Tunagrahita 

dan pernyataan dari hasil wawancara informan saling berkaitan.
166

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita di Panti Sosial 

Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu 

Berdasakan hasil temuan penelitian yang sudah diuraikan di atas, 

maka ditulis gambaran bahwa pengembangan kemandirian anak 

Tunagrahita di Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu. 

Kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk berbuat bebas 

melakukan sesuatu dan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan 

melepaskan diri dari orangtua untuk mengajarkan sesuatu atas dorongan 

diri sendiri dan kepercayaan diri sendiri, adanya kebebasan mengambil 

keputusan untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan 

persoalan mampu mempengaruhi lingkungan mempunyai rasa percaya diri 
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terhadap kemampuan diri sendiri, menghargai keadaan diri sendiri, dan 

memperoleh kepuasan dari usahanya. 

Tunagrahita dapat diartikan sebagai kurang daya pikir dan 

hambatan mental untuk melihat kecenderungan kebutuhan khusus pada 

mereka.  Apa pun istilah yang digunakan yang penting tentang siapa dan 

bagaimana anak Tunagrahita mendapatkan layanan pendidikan dan 

pengajaran yang tepat bagi mereka dalam pengembangan diri mereka. 

Untuk menganalisis hasil penelitian ini, peneliti menggunakan 

pengembangan kemandirian pada aspek belajar, kemandirian anak 

Tunagrahita pada aspek kegiatan sehari-hari, kemandirian anak 

Tunagrahita pada aspek sosial, faktor pendukung kemandirian anak 

Tunagrahita, faktor penghambat kemandirian anak Tunagrahita, maka 

peneliti  selanjutnya akan membahas hasil wawancara dan peneliian 

tersebut. 

a. Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita Pada Aspek Belajar 

Berdasarkan hasil temuan wawancara dari kesepuluh informan 

bahwa dalam pengembangan kemandirian anak Tunagrahita dalam aspek 

belajar memilik 3 tahap yaitu : tahap satu identifikasi anak yaitu 

mengenali kemampuan anak dalam belajar mulai dari memegang pensil, 

menulis, membaca tahap dua pembiasaan, tahap ketiga tanggung jawab. 

Pengembangan kemandirian  anak Tunagrahita terlaksanakan dan 

berkembang dengan baik guru pembimbingnya sendiri dapat 

mengembangkan kemandirian anak Tunagrahita dari belum terbiasa 
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sehingga menjadi terbiasa, sehingga anak Tunagrahita bisa belajar seperti 

memegang pena/pensil dan belajar menulis anak-anak mampu mandiri. 

Kemandirian yang dimiliki oleh anak-anak Tunagarahita seperti 

memegang pena/pensil, menulis, membaca, tanggung jawab, bisa 

mengatur waktu belajar yang efektif dan penyambungan kata-kata menjadi 

sebuah kalimat. Seperti yang telah dijelaskan pada teori bahwa 

karakteristik anak Tunagrahita seperti lancar dalam berbicara tetapi kurang 

dalam penyambungan kata-katanya dan masih dapat mengikuti kegiatan di 

lingkungannya
167

.  

Anak-anak sudah menerapkan yang telah di bimbing oleh guru 

pembimbing di panti. Tinggal sebagian anak lagi yang masih belum begitu 

mandiri dalam belajar seperti masih ada yang belum begitu lancer 

membaca dan penyambungan kata-kata. Cara informan untuk mengatasi 

yang belum begitu mandiri belajar yaitu masih di beri bimbingan dengan 

guru pembimbing di panti. Menurut Singgih Gunarsa kemandirian dapat 

berkembang dengan baik bila diberikan kesempatan untuk berkembang 

melalui latihan yang dilakukan sejak dini. Anak-anak Tunagrahita di panti 

sudah dilatih kemandiriannya terlebih dahulu dengan keluarga karena saat 

anak-anak Tunagrahita masuk ke panti harus ada kemandirian walaupun 

belum begitu bisa, sehingga saat anak-anak Tunagrahita tinggal di panti 
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hanya di bimbing lagi oleh guru pembimbing dan mengembangkan 

kemandirian yang dimiliki anak-anak. 

b. Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita Pada Aspek 

Kegiatan Sehari-hari 

Kemandirian sangatlah penting untuk anak-anak Tunagrahita 

karena anak-anak masih sangat butuh bantuan dari kita untuk membantu  

kemandirian untuk menjadi lebih percaya diri dalam kegiatan sehari-

harinya. Berdasarkan hasil temuan wawancara dari kesepuluh informan 

anak Tunagrahita mampu mengikuti kegiatan sehari-hari di Panti Sosial 

Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu. Kemandirian anak Tunagrahita 

pada aspek kegiatan sehari-hari memiliki 3 tahap yaitu: tahap satu 

sosialisai kamar yang ditempati, tahap dua mengidentifikasi kebiasaan 

dasar, tahap ketiga mengajarkan tentang ibadah. Kemandirian anak 

Tunagrahita pada aspek kegiatan sehari-hari secara umum sudah bisa 

semua dalam melakukan kegiatan dasar seperti menggunakan sendok, 

beraktivitas di kamar mandi, menggunakan pakaian, beribadah. Guru 

pembimbing tinggal membiasakan anak-anak agar lebih baik lagi 

kemandiriannya.  

Anak-anak Tunagrahita mampu melaksanakan kegiatan itu sendiri 

tidak terlalu dilatih lagi oleh guru pembimbing. Untuk  anak-anak yang 

belum begitu bisa dilepas sendiri dengan cara mendampingi setiap 

kegiatan yang dilaksanakan anak-anak dan guru pembimbing sekali-kali 

memberikan contoh kegiatan yang anak-anak  belum bisa melaksanakan 
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sendiri sehingga anak-anak bisa langsung memperaktekan kegiatannya 

seperti saat menggunakan sikat gigi, menggunakan sendok. Menurut 

Singgih Gunarsa kemandirian dapat berkembang dengan baik bila 

diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan 

sejak dini 
168

. Anak-anak Tunagrahita di panti diberikan kebebasan untuk 

melaksanakan kegiatan yang mereka sukai untuk mengembangkan 

kemandirian yang anak-anak miliki dan kemandirian anak-anak tetap di 

latih oleh guru pembimbing sehingga anak-anak menjadi lebih terbisa 

untuk mandiri dan melaksanakan kegiatan sehari-hari, maksud di beri 

kebebasan seperti ini bahwa anak-anak tidak tertekan. 

Dalam melaksanakan kegiatan anak-anak boleh melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang disukai sehingga guru pembimbing dan pihak panti 

membantu kegiatan yang anak-anak laksanakan sehingga anak-anak 

merasah lebih bahagia. 

c. Pengembangan Kemandirian Anak Tunagrahita Pada Aspek Sosial 

Anak-anak Tunagrahita juga membutuhkan sosial terutama di 

lingkungan tempat tinggalnya karena dengan bisa bersosial terhadap 

masyarakat membuat anak-anak Tunagrahita bisa berinteraksi dengan 

orang banyak. Berdasarkan hasil temuan wawancara dari kesepuluh 

informan kemandirian anak Tunagrahita pada aspek sosial memiliki 3 

tahap yaitu: tahap satu pengenalan dengan anggota di panti, tahap dua 

dilatih untuk terbiasa bersiakap sesuai dengan tata tertip di panti, tahap 
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ketiga diajarkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar panti. 

Anak-anak mampu bersosialisasi dengan baik sesama teman  yang lain dan 

masyarakat sekitar panti  masyarakat juga peduli terhadap anak-anak di 

panti.  

Seperti saling menghargai di masyarakat, berinteraksi sesama 

teman, saling menyayangi dan toleransi, saling membantu terhadap orang 

lain, saling memaaf jika ada yang salah dan berbagi sesama teman atau 

dilingkungan sekitar. Hampir keseluruhan anak Tunagrahita mampu 

bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Seperti yang di jelaskan 

dalam teori karakteristik anak Tunagrahita bahwa mereka mampu bergaul 

atau berinteraksi menyesuaikan dengan lingkungan yang tidak terbatas 

hanya pada keluarga saja 
169

. Namun ada yang mampu mandiri dalam 

masyarakat, mampu mengerjakan pekerjaan yang sederhana dan 

melakukan secara penuh sebagai orang dewasa. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kemandirian 

Anak Tunagrahita 

a. Faktor Pendukung Kemandirian Anak Tunagrahita 

Berdasarkan hasil temuan wawancara dari kesepuluh informan 

bahwa pendukung anak Tunagrahita mampu membantu dalam 

pengembangan kemandirian anak Tunagrahita. Seperti orangtua, 

karena orangtua lebih meyakinkan anak-anak mereka tinggal di panti 

karena anak-anak tinggal di panti lebih terjamin kemandiriannya 
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terjamin makan, kesehatnnya, lebih terjaga dan anak-anak juga lebih 

bebas untuk pengembangan kemandrian kalau di rumah anak-anak 

jarang ada yang membantu untuk pengembangan kemandirian 

terkadang orangtua yang sibuk dengan pekerjaan dan ada juga 

orangtua yang berkebun kondisi orangtua yang tidak memungkinkan 

untuk mengembangkan kemandirian sehingga tidak bisa mengontrol 

anak sepenuhnya. Seperti yang di jelaskan dalam teori terdapat faktor 

yang mendukung kemandirian anak adalah faktor internal yaitu 

fisiologis dan psikologis, faktor eksternal yaitu lingkungan, cinta dan 

kasih sayang, pola asuh (dukungan keluarga), pengalaman dalam 

kehidupan.
170

 

 Kalau di panti di bantu oleh guru pembimbing dan pihak panti 

untuk mengembangkan kemandirian anak-anak dan guru pembimbing 

juga menjadi pendukung anak-anak untuk menjadi lebih mandiri, 

pihak panti memberi support ke anak-anak untuk mengembangkan 

kemandirian aktivitas sehai-hari, seperti guru pembimbing 

mempraktekan langsung materi yang di sampaikan, membantu dengan 

tenaga kerja profesional, membantu membentuk kemandirian anak dan 

juga fasilitas anak-anak mendukung di panti seperti kamar yang cukup 

nyaman, ruangan yang bagus, buku dan makanan tercukupi sehingga 

membuat anak-anak bahagia. Guru pembimbing juga tidak bisa 

langsung memaksakan anak-anak untuk bisa melaksanakan kegiatan 
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kemandirian sehingga guru pembimbing membantu untuk 

memperbaiki agar bisa menjadi mandiri lebih baik. Ada juga tenaga 

profesional membantu pengembangan kemandirian anak seperti 

membantu terafi ke anak-anak di panti. 

b. Faktor Penghambat Kemandirian Anak Tunagrahita 

Berdasarkan hasil temuan wawancara dari kesepuluh informan 

bahwa penghambat kemandirian anak Tunagrahita yaitu aspek emosi, 

daya tangkap dan karakteristik. Sehingga guru pembimbing harus 

mengajar anak-anak Tunagrahita dengan cara berulang-ulang dan bisa 

menstabilkan emosi anak-anak jika sedang tidak stabil. Tidak ada 

penghambat lain selain dari emosi dan daya tangkap. Untuk mengatasi 

penghambat kemandirian seperti emosi guru pembimbing harus 

pandai-pandai melihat moodnya anak-anak dan lebih mengenal 

karakteristik anak-anak agar lebih muda untuk memberi proses 

pengembangan kemandiriannya. Seperti yang di jelaskan dalam teori 

bahwa kendala yang timbul bukan hanya dari dalam diri peserta 

melainkan kendala bisa timbul dari luar peserta didik. Kendala dalam 

pembelajaran merupakan suatu masalah yang akan menghambat proses 

pembelajaran, antara lain: Faktor Internal antara lain: (1) Faktor 

Psikologis, antara lain: kurang minat, pemahaman yang sulit, moody, 

cepat lelah dan kejemuan; (2) Faktor Jasmani terdiri dari: kesehatan 

dan cacat tubuh. Sedangkan Faktor Eksternal antara lain: (1) Faktor 

Sekolah terdiri dari: alat pelajaran dan waktu pembelajaran; (2) Faktor 
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Masyarakat, Antara lain: teman sebaya atau teman sepermainan dan 

media massa (terutama tayangan televisi).
171
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 

pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Pengembangan kemandirian anak tunagrahita di Panti Sosial Binanetra 

Amal Mulia Kota Bengkulu dilakukan dalam 3 aspek yaitu: belajar, 

kegiatan sehari-hari dan sosial. Tiap aspek dilaksanakan dalam 3 tahap 

yaitu identifikasi, pembiasaan, tanggung jawab pada aspek belajar tahap 

identifikasi yang dilakukan oleh guru pembimbing seperti melihat 

kemampuan dasar dan mengelompokan dalam masing-masing kemampuan 

selanjutnya tahap pembiasaan yaitu membiasakan anak tunagrahita dalam 

belajar seperti membaca, mengeja dan tahap terahir tanggung jawab yaitu 

seperti memngingatkan ke anak-anak untuk selalu mengumpulkan tugas 

tepat waktu. Aspek kegiatan sehari-hari dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu: 

pada tahap sosialisasi dengan kamar yang dilakukan seperti mengenali 

anak-anak dengan kamar yang akan ditempati untuk membiasakan anak 

sehingga anak dapat nyaman, selanjutnya tahap latihan dasar yang 

dilakukan seperti menggunakan sendok, ke kamar mandi sendiri terahir 

tahap mengajarkan ibadah yaitu mengajarkan bacaan sholat, mandi wajib. 

Aspek sosial dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu: pada tahap pengenalan 

dengan anggota sesama teman yang dilakukan seperti mengenalakn anak-

anak dengan teman-teman, selanjutnya tahap membiasakan sikap sesuai 
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tata tertib seperti mengjarkan saling memaaf, memintak tolong, terahir 

tahap bersosialisasi dengan masyarakat seperti menghargai orang yang 

lebih tua.    

2. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan kemandirian anak 

tunagrahita yaitu faktor pendukungnya berupa support orangtua, fasilitas-

fasilitas yang ada di panti, lingkungan panti yang sejuk dan nyaman juga 

mendukung. Faktor penghambat berupa intelegensi yang memang di 

bawah rata-rata sehingga penyerapan mereka dalam belajar akan menjadi 

susah.  

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pengalaman melaksanakan penelitian di 

lapangan  mengenai pengembangan kemandirian anak Tunagrahita di Panti Sosial 

Binanetra Amal mulia kota Bengkulu, semoga hasil pemikiran ini dapat berguna 

di masa mendatang maka ada beberapa saran dari peneliti yang kiranya dapat 

dijadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak yang terkait: 

1. Bagi lembaga Panti Sosial Binanetra Amal Mulia Kota Bengkulu agar bisa 

lebih memberikan suport kepada anak-anak Tunagrahita dalam 

mengembangkan kemandirian. 

2. Bagi orangtua anak Tunagrahita untuk selalu memberi semangat kepada 

anak-anak dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar anak 

menjadih lebih percaya diri. 

3. Bagi Peneliti lanjutan dapat melakukan penelitian tentang pengembangan 

kemandirian anak Tunagrahita pada faktor-faktor penghambat dan pendukung 
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dalam aspek belajar, aspek kegiatan sehari-hari, aspek sosial atau bisa ke 

aspek-aspek yang lainnya. 
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