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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian   

 Anak tunagrahita sebagaimana anak pada umumnya memiliki hak dan 

kebutuhan untuk berkembang atau mengaktualisasikan potensinya sehingga dapat 

hidup mandiri. Pemenuhan akan kebutuhan aktualisasi potensi anak tunagrahita 

mengalami hambatan karena keterbatasan fungsi kecerdasan intelektual yang 

berada di bawah usia kronologisnya secara signifikan dan hambatan dalam 

perilaku adaptif. Kedua hal itu menimbulkan hambatan dalam belajar, hambatan 

dalam menyesuiakan diri dengan lingkungan dan hambatan dalam menolong diri.  

 Anak tunagrahita seperti anak-anak lainnya akan mengalami tumbuh 

kembang baik secara jasmani maupun rohani. Perkembangan tidak dapat 

dihentikan karena berjalan sesuai dengan tahap perkembangan yang harus dilalui 

oleh setiap insan. Ketika anak-anak memasuki masa-masa puber, dimana pada 

tahap ini mulai terjadi pematangan kehidupan kelaminnya (Hurlock, 1978:127). 

Pada tahap ini untuk pertama kalinya anak wanita mengalami haid atau 

menstruasi, begitu pula dengan anak wanita tunagrahita.  

 Bagi remaja wanita pada umumnya tidak banyak mengalami permasalahan 

dalam menghadapi menstruasi pertamanya, namun berbeda bagi remaja wanita 

tunagrahita. Permasalahan yang baru pun timbul bagaimana remaja wanita 

tunagrahita yang memiliki hambatan dalam menolong diri dapat menghadapi 

perubahan yang terjadi pada kondisi fisiknya dengan adanya siklus menstruasi 

setiap bulan. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman, pengenalan dan 

pembelajaran secara komprehensif untuk dapat mengembangkan kemampuan 

remaja wanita tunagrahita dalam melakukan perawatan penggunaan pembalut 

wanita. 
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 Pembelajaran bina diri di sekolah sebagai salah satu solusi bagi remaja 

wanita tunagrahita untuk mendapatkan penguasaan keterampilan penggunaan 

pembalut wanita tidak dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Berdasarkan 

penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa hal-hal 

berikut yang menyebabkan sekolah tidak dapat mengakomodasi kebutuhan remaja 

wanita tunagrahita dalam penguasaan keterampilan penggunaan pembalut wanita, 

yaitu: 1) alokasi waktu pembelajaran bina diri hanya dua jam pembelajaran dalam 

satu minggu, 2) banyaknya kompetensi dasar pembelajaran bina diri yang harus 

dikuasai siswa, 3) pembelajaran di sekolah yang lebih mendahulukan tercapainya 

kurikulum bahan ajar dibandingkan dengan kebutuhan siswanya, 4) pelaksanaan 

pembelajaran perawatan menstruasi yang memerlukan banyak persiapan dan 

dalam pelaksanaan pembelajaran memerlukan lebih banyak tindakan dari guru 

sehingga membuat mata pelajaran bina diri hanya disampaikan sebagai teori tanpa 

praktek yang menekankan pada penguasaan keterampilan siswa, 5) keterbatasan 

dari segi privasi penyampaian materi di kelas yang tidak hanya terdapat remaja 

wanita tunagrahita namun juga ada remaja laki-laki tunagrahita.  

 Berdasarkan wawancara dengan guru, siswa dan orang tua, diperoleh 

bahwa kemampuan remaja wanita tunagrahita dalam penggunaan pembalut 

merupakan kemampuan yang diperoleh dari hasil belajar di rumah dalam artian 

pembelajaran  dengan orang tua. Orang tua remaja wanita tunagrahita 

memberikan pembelajaran  secara praktek langsung dan dalam kondisi yang tepat 

saat remaja wanita tunagrahita mengalami menstruasi. Pembelajaran yang 

diberikan mulai dari pemasangan pembalut sampai pada cara membersihkan 

pembalut. Hasil pembelajaran penggunaan pembalut remaja wanita tunagrahita 

beragam, ada remaja wanita tunagrahita yang mampu melaksanakan dari 

membuka pembalut wanita sampai dengan membuangnya ke tempat sampah. 

Namun tidak sedikit yang tidak tahu harus bagaimana melakukannya. Sehingga 
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bagi remaja wanita tunagrahita yang belum mampu menggunakan pembalut 

wanita secara mandiri masih mengandalkan orang tua untuk membantunya.  

 Pertanyaan yang timbul selanjutnya sampai kapan remaja wanita 

tunagrahita mengandalkan orang tua untuk membantunya menggunakan pembalut 

wanita yang pastinya terjadi secara rutin setiap bulannya? Sementara menurut 

Dinas Kesehatan RI  penggantian pembalut dilakukan 3 jam sekali dalam kondisi 

awal menstruasi. Dapat dibayangkan seorang remaja wanita tunagrahita yang 

belum mampu mandiri dalam penggantian pembalut hanya mengganti pembalut 

dua kali sehari saat mandi pagi dan sore di rumah. Dengan demikian berdampak 

pada kesehatan alat reproduksi remaja tunagrahita yang akan berpengaruh pada 

kesehatan tubuh secara keseluruhan. 

 Untuk itu perlu adanya pembelajaran penggunaan pembalut wanita bagi 

remaja wanita tunagrahita agar mampu mandiri. Pembelajaran penggunaan 

pembalut wanita ini lebih efektif dilakukan di rumah bersama orang tua. Hal ini 

berdasarkan hasil penelitian pendahuluan bahwa di rumah remaja wanita 

tunagrahita lebih bebas dalam pelaksanaan pembelajaran, tidak merasa malu dan 

canggung karena bersama ibu, dapat secara intensif dilakukan karena tidak 

terbatas jam pelajaran dan kondisi yang tepat sesuai kebutuhan remaja wanita 

tunagrahita saat mengalami menstruasi.  

 Hal ini sejalan dengan Heward (dalam Hendriani dkk., 2006: 101), 

menyatakan bahwa efektivitas berbagai program penanganan dan peningkatan 

kemampuan hidup anak dan remaja tunagrahita akan sangat tergantung pada peran 

serta dan dukungan penuh dari keluarga. Dukungan dan penerimaan diri setiap 

anggota keluarga akan memberikan kekuatan dan kepercayaan dalam diri anak 

dan remaja tunagrahita untuk lebih berusaha meningkatkan setiap kemampuan 

yang dimiliki, sehingga hal ini akan membantunya untuk dapat hidup mandiri, 

lepas dari ketergantungan pada bantuan orang lain.  
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 Proses pembelajaran untuk anak tunagrahita harus dilakukan secara 

intensif karena mereka sangat memerlukan pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan mereka. Dalam melatih kemandirian mereka terdapat pelatihan 

khusus yaitu bina diri, disini anak-anak tunagrahita mendapat semacam 

bimbingan yang tujuan utamanya mengurangi ketergantungan terhadap orang lain 

dan supaya kelak bisa menjadi individu yang mandiri (Fatonah, 2010: 5). 

 Menurut Kirk (dalam Mahmudah, 2008: 71), kata “bina diri” diserap dari 

Bahasa Inggris “self-help” atau “self-care”, dimaksudkan sebagai keterampilan 

awal yang diajarkan orang tua kepada kehidupan anak sedini mungkin 

sebagaimana anak normal lainnya sebagai usaha awal memandirikan mereka. 

Keterampilan ini termasuk makan, mobilitas, perilaku toileting dan 

membasuh/mencuci (toileting and washing), serta berpakaian. 

 Pendidikan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari anak tunagrahita 

dibina dan dilatih menjadi manusia yang dapat berdiri sendiri dan dapat 

berpartisipasi dalam lingkungannya. Arah dari kegiatan itu adalah melatih dan 

mempersiapkan anak dalam suatu keterampilan hidup yang sangat berguna 

baginya. Keterampilan yang diperoleh dari hasil latihan tersebut dapat dijadikan 

sebagai kemampuan hidup mandiri untuk merawat diri sendiri sebagai salah satu 

aspek yang diharapkan dapat menunjang kehidupan sosial yang lebih runtut. 

 Dengan demikian, pendidikan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari 

atau bina diri merupakan suatu upaya sadar melalui tahap-tahap persiapan, 

pembinaan, penyempurnaan, penyaluran kepada sesuatu yang bermanfaat kelak 

dalam kehidupan yang praktis (Astati, 2010), sehingga keterampilan merawat diri 

bagi remaja wanita tunagrahita dalam hal penggunaan pembalut merupakan salah 

satu kebutuhan yang harus diajarkan dan diupayakan untuk dikuasai. 

 Berdasarkan keadaan di lapangan maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana orang tua remaja wanita tunagrahita dapat berhasil mengajarkan 

pembelajaran penggunaan pembalut di rumah. Berdasarkan temuan tersebut akan 
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dianalisis dan dirancang sebuah langkah-langkah pembelajaran yang akan 

diterapkan kepada remaja wanita tunagrahita yang belum mampu menguasai 

keterampilan penggunaan pembalut agar mampu menggunakan pembalut wanita 

sendiri.  

 

B. Fokus Kajian dan Pertanyaan Penelitian  

 Penelitian ini difokuskan pada remaja wanita tunagrahita yang telah 

mengalami menstruasi namun belum mampu mandiri dalam penggunaan 

pembalut wanita. Di atas dikemukakan bahwa ada remaja wanita tunagrahita yang 

mampu mandiri menggunakan pembalut dengan pembelajaran orang tua di rumah 

dan ada yang belum mampu mandiri. Penelitian ini mencoba mengungkap 

keberhasilan pembelajaran yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang 

tunagrahita dalam penggunaan pembalut wanita. Setelah dilengkapi dengan studi 

literatur, hasil studi empirik ini akan dituangkan ke dalam sebuah langkah-

langkah penggunaan pembalut wanita untuk membantu remaja wanita tunagrahita 

yang belum mampu mandiri. Dengan demikian terdapat dua kelompok subjek 

penelitian ini yaitu, 1) remaja wanita tunagrahita yang telah mampu sendiri dalam 

penggunaan pembalut wanita dengan bantuan pembelajaran orang tua di rumah 

dan 2) remaja wanita tunagrahita yang belum mampu sendiri dalam menggunakan 

pembalut wanita. Penelitian pada kelompok subjek pertama difokuskan pada 

remaja wanita tunagrahita yang telah mengalami menstruasi dan telah dapat 

sendiri dalam penggunaan pembalut wanita dengan pembelajaran dari orang tua di 

rumah sedangkan penelitian pada kelompok subjek kedua difokuskan pada 

keefektifan langkah-langkah pembelajaran penggunaan pembalut wanita yang 

diterapkan kepada remaja wanita tunagrahita yang belum mampu sendiri dalam 

penggunaan pembalut wanita.  

 Oleh karena itu ada dua gugus pertanyaan penelitian untuk dijawab 

melalui penelitian ini. Pertanyaan penelitian gugus pertama adalah yang terkait 
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dengan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan orang tua terhadap penggunaan 

pembalut wanita oleh remaja wanita tunagrahita, sedangkan pertanyaan penelitian 

gugus kedua adalah yang terkait dengan langkah-langkah pembelajaran 

penggunaan pembalut wanita yang diterapkan kepada remaja wanita tunagrahita 

yang belum mampu sendiri dalam penggunaan pembalut wanita. 

 Kedua gugus pertanyaan penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pembelajaran penggunaan pembalut wanita yang diterapkan 

orang tua  sehingga remaja wanita tunagrahita mampu menggunakan pembalut 

wanita sendiri? 

2. Bagaimanakah langkah-langkah penggunaan pembalut wanita yang dapat 

membantu remaja wanita tunagrahita sehingga mampu menggunakan pembalut 

wanita sendiri? 

 Agar dapat menemukan jawaban yang lebih spesifik untuk kedua gugus 

pertanyaan penelitian tersebut, peneliti merincinya menjadi empat sub pertanyaan 

penelitian. Subpertanyaan a dan b difokuskan pada pembelajaran penggunaan 

pembalut wanita yang diterapkan orang tua yang telah berhasil sehingga anaknya 

mampu menggunakan pembalut wanita sendiri, sedangkan subpertanyaan 

penelitian c dan d difokuskan pada pengembangan langkah-langkah penggunaan 

pembalut wanita bagi remaja tunagrahita yang belum berhasil. Keempat 

subpertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah kemampuan remaja wanita tunagrahita dalam penggunaan 

pembalut wanita? 

b. Bagaimanakah pembelajaran yang diterapkan orang tua remaja wanita 

tunagrahita dalam penggunaan pembalut wanita? 

c. Bagaimanakah langkah-langkah pembelajaran penggunaan pembalut 

wanita bagi remaja wanita tunagrahita? 

d. Apakah langkah-langkah pembelajaran penggunaan pembalut wanita yang 

diterapkan dalam penelitian ini efektif? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum   

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk 

mengembangkan langkah-langkah pembelajaran penggunaan pembalut 

wanita untuk membantu remaja wanita tunagrahita agar mampu sendiri 

dalam menggunakan pembalut wanita saat menstruasi.  

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

a. Memperoleh gambaran yang objektif tentang kemampuan remaja 

wanita tunagrahita dalam penggunaan pembalut wanita.   

b. Memperoleh gambaran yang objektif tentang langkah-langkah 

pembelajaran yang diterapkan orang tua dalam hal penggunaan 

pembalut wanita pada remaja wanita tunagrahita.  

c. Merancang langkah-langkah pembelajaran penggunaan pembalut 

wanita bagi remaja wanita tunagrahita.  

d. Efektivitas langkah-langkah pembelajaran penggunaan pembalut 

wanita bagi remaja wanita tunagrahita.  

 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat praktis 

Manfaat praktis bagi guru dan orang tua hasil penelitian ini diharapkan 

dapat diterapkan dalam pembelajaran penggunaan pembalut wanita 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan merawat diri bagi remaja 

wanita tunagrahita.  

b. Manfaat teoritis  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi konsep 

maupun teori tentang penggunaan pembalut wanita untuk meningkatkan 

keterampilan merawat diri bagi remaja wanita tunagrahita. Oleh karena itu 

teori-teori yang dikaji dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan 

penggunaan pembalut wanita bagi remaja wanita tunagrahita.  


