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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia tidak selamanya terlahir di dunia dengan kesempurnaan. Banyak 

anak yang terlahir dengan keterbatasan-keterbatasan, baik fisik maupun mental. 

Mereka sering disebut dengan istilah anak luar biasa, anak istimewa, anak 

khusus, atau penyandang cacat. Berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 1997 

tentang Penyandang cacat, Pasal 1 mengelompokkan penyandang cacat menjadi 

3 kelompok yaitu: cacat fisik, cacat mental, dan cacat fisik dan mental 

(Herdiantoro, 2010). Keterbatasan-keterbatasan itu meliputi tunadaksa, 

tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunalaras, dan tunagrahita. Data Biro Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2006, dari 222 juta penduduk Indonesia, sebanyak 0,7 

persen atau 2,8 juta jiwa adalah penyandang cacat, 600 ribu adalah anak (21,42 

persen) di antaranya adalah anak cacat usia sekolah (5-18 tahun). Sedangkan 

populasi anak dengan kecacatan paling besar dibanding yang lainnya adalah 

tunagrahita (Poskota, 2010). 

Tunagrahita yang dalam kepustakaan bahasa asing disebut dengan mental 

retardation, didefinisikan sebagai keterlambatan mencakup rentang yang luas 

dalam perkembangan fungsi kognitif dan sosial. Berdasarkan DSM-IV-TM 

(1994) tunagrahita memiliki kriteria IQ kurang dari 70, kurangnya fungsi sosial 

adaptif dalam minimal dua hal berikut; komunikasi, mengurus diri sendiri, 

kehidupan keluarga, ketrampilan interpersonal, penggunaan sumber daya 

komunitas, kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, keterampilan 

akademik fungsional, rekreasi, pekerjaan, kesehatan dan keamanan, yang 

gejalanya muncul sebelum usia 18 tahun. 

Sejalan dengan penjelasan di atas, Amin (1995) menguraikan gambaran 

tentang anak tunagrahita yaitu  anak-anak yang kurang cakap dalam memikirkan 

hal-hal yang bersifat abstrak, yang sulit-sulit dan yang berbelit-belit. Mereka 
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kurang atau terbelakang atau tidak berhasil bukan sehari dua hari atau sebulan 

dua bulan, tetapi untuk selama-lamanya dan bukan hanya dalam satu dua hal 

tetapi dalan banyak hal. Lebih-lebih dalam pelajaran, seperti mengarang, 

menyimpulkan isi bacaan, menggunakan simbol-simbol berhitung, dan dalam 

semua pelajaran yang bersifat teoritis. Dan mereka memiliki kekurangan atau 

terhambat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Seperti halnya masa perkembangan anak normal lainnya, individu 

tunagrahita juga mengalami masa remaja. Konopka (dalam Yusuf, 2010) 

menyebutkan pada masa remaja terbagi tiga fase yang meliputi remaja awal (12-

15 tahun), remaja madya (15-18 tahun), dan remaja akhir (19-22 tahun). 

Sedangkan Jersild, at. al (dalam Mappiare, 1982) membicarakan remaja 

(adolescence) dalam rentangan usia sebelas tahun sampai usia duapuluh-an awal. 

Masa remaja melingkupi periode atau masa bertumbuhnya seseorang dalam masa 

transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja dapat ditinjau 

sejak mulainya seseorang menunjukkan tanda-tanda pubertas dan berlanjut 

hingga dicapainya kematangan seksual, telah dicapai tinggi badan secara 

maksimum, dan pertumbuhan mentalnya secara penuh dapat diramalkan melalui 

pengukuran tes-tes inteligensi. Salzman (dalam Yusuf, 2010) mengemukakan 

bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (dependece) 

terhadap orang tua ke arah kemandirian (independence), minat-minat seksual, 

perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral. 

Remaja pada umumnya yang memiliki inteligensi rerata ke atas, diprediksi 

mampu menguasai tugas-tugas perkembangan masa remaja dengan baik. Lain 

halnya dengan remaja tunagrahita yang memiliki hambatan keterbelakangan 

mental sejak lahir. Sehingga keadaan tersebut tentu berpengaruh pada 

tunagrahita dalam mencapai tugas-tugas perkembangan saat remaja. Meskipun 

perkembangan fisik mereka tidak jauh berbeda dengan remaja normal lainnya, 

namun lambat-laun akan terlihat dengan sendiri keunikan yang dimiliki remaja 

tunagrahita. 
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Sebagai contoh dalam penelitian oleh Saadah (2009) tentang kesehatan 

reproduksi, menunjukkan remaja tunagrahita seperti kurang memiliki 

kemampuan untuk menganalisa kejadian yang berhubungan dengan kesehatan 

reproduksi, dikarenakan remaja tunagrahita memiliki masalah pada 

perkembangan seksualnya yaitu mereka belum mengerti saat memasuki 

perkembangan fisik maupun emosi. Dapat diamati adanya keterlambatan untuk 

merawat fisik secara efektif dan mengembangkan keterampilan intelektual 

seperti manajemen diri dan menganalisa apa yang sedang terjadi pada dirinya. 

Contoh di atas termasuk dalam tugas perkembangan remaja yang telah diajukan 

oleh Havighurs (Yusuf, 2010). 

Pada saat remaja akhir, prediksi yang baik bagi tunagrahita ialah dapat 

mempelajari keterampilan akademik setara dengan kelas enam SD. Ketika 

dewasa mampu melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan, 

meskipun masih membutuhkan bantuan dalam masalah sosial dan keuangan. 

Individu tunagrahita pada akhirnya bisa menikah dan mempunyai anak, serta 

sebagian dari mereka dapat membeli rumah sendiri (Soendari, 2008). 

Remaja yang mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dengan 

baik akan tampak sangat berbeda dengan yang belum mampu melaksanakannya, 

mereka yang mampu melaksanakan akan terlihat lebih percaya diri dan lebih 

mandiri dalam berperilaku dibandingkan dengan yang belum mampu 

melaksanakan. Begitu pula pencapaian tersebut berlaku untuk remaja tunagrahita 

tentunya. 

Berperan seperti garis finish dalam masa perkembangan remaja, tugas-tugas 

perkembangan yang terdiri dari beberapa point yang semestinya dicapai agar 

remaja tunagrahita dapat beradaptasi dengan lingkungan dan menpersiapkan 

langkah perkembangan selanjutnya yaitu masa dewasa dengan baik. Adapun jika 

masih terdapat tugas perkembangan yang belum mampu terlewati, dapat 

dideteksi dari awal dan dapat dipenuhi tanpa mengganggu tugas perkembangan 

yang telah sampai pada tahap selanjutnya. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada penjelasan 

sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti pencapaian tugas-tugas 

perkembangan remaja tunagrahita, dengan harapan nantinya dapat dijadikan 

acuan yang lebih baik bagi para guru dan orang tua agar mengetahui tugas-tugas 

mana yang belum dan telah berhasil dicapai remaja tunagrahita, sehingga tugas 

perkembangan yang belum tercapai tidak menghambat tugas perkembangan 

selanjutnya secara keseluruhan. Agar orang tua dan guru dapat memberikan 

layanan pada remaja tunagrahita dengan lebih baik dan bersahabat, karena lebih 

memahami kemampuan dan cara pandang terhadap tugas-tugas perkembangan 

remaja tunagrahita. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pencapaian tugas-tugas perkembangan remaja tunagrahita? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian tugas-

tugas perkembangan remaja tunagrahita. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Sedangkan manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Psikologi 

Perkembangan dan Pendidikan, serta Psikologi Klinis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek, diharapkan remaja penyandang tunagrahita dapat 

mengetahui pencapaian tugas perkembangan dan potensi-potensinya. 
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b. Bagi orang tua, dapat memahami dan mendukung perkembangan anaknya 

dengan tepat, tanpa memandang kekurangan anaknya secara berlebihan.  

c. Bagi guru, diharapkan dapat menjadi informasi untuk mendidik dan 

memperlakukan sesuai kemampuan remaja tunagrahita. 


