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ABSTRACT 

EFFECT OF BIBLIOTHERAPY ON SELF CONCEPT IN CHILDREN 

MENTAL RETARDATION (TUNAGRAHITA) IN SLB  

Quasy Experiment Study 

Kartika Harsaktiningtyas 

 

Introduction: Child’s tunagrahita (mental retardation) is a child with special 

needs with level of intelligence > 70. Self-concept of child's tunagrahita (mental 

retardation) is influenced by pattern of care as well as environment. Rejection by 

the environment and deviations in adjustment cause the child to be unwilling to 

communicate and interact so as to form a bad perception on the development and 

self-concept. This is what attracts researchers to effect on bibliotherapy to the self-

concept of children tunagrahita in SLB. The purpose of this study was to 

investigate whether was biblioteraphy has any influence on self concept and to 

find the highest increased by biblioteraphy.  Method: The design of study was a 

Quasi-experiment. The wew 42 respondents in this study, 24 respondents were 

students at SLB Sasanti Wiyata and 18 respondents were students at SLB AKW 

Kumara II Surabaya. Total samples in this study were 36 according to inclusion 

criteria by purposive sampling technique. Independent variable was bibliotherapy. 

Dependent variable was self concept. Instruments used in the form Robson Self 

Concept Questionnaires. Data analysis used Manova test in SPSS with significant 

value α <0,05. Result: the results showed in the treatment group with Manova test 

of 0.005 for self image, 0.033 for personal identity, 0.001 for self esteem, 0.004 

for self ideal, 0.198 for role. The result showed with partial eta squared that 

bibliotherapy can effect self-esteem a value of 0.302. The provision of 

bibliotherapy in this research give a positive influence and improve self concept 

of child’s tunagrahita (mental Retardation) in SLB. Discussion: Bibliotherapy can 

improve self-concept in children tunagrahita (mental retardation) in SLB. With 

bibliotherapy children will learn and also imagine according to circumstances and 

desires. Biblioteraphy also apply the method of discussion that the child will tell 

how his feelings. 

 

Keywords: self-concept, biblioteraphy, mental retardation, tunagrahita, children  
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ABSTRAK 

PENGARUH BIBLIOTHERAPY TERHADAP KONSEP DIRI PADA  

ANAK RETARDASI MENTAL (TUNAGRAHITA) DI SLB 

Studi Quasy Eksperiment 

Oleh : Kartika Harsaktiningtyas 

 

Pendahuluan: Anak tunagrahita (keterbelakangan mental) adalah anak 

berkebutuhan khusus dengan tingkat kecerdasan > 70. Konsep diri anak 

tunagrahita (keterbelakangan mental) dipengaruhi oleh pola asuhan serta 

lingkungan. Penolakan oleh lingkungan dan penyimpangan dalam penyesuaian 

menyebabkan anak menjadi tidak mau berkomunikasi dan berinteraksi sehingga 

membentuk persepsi buruk pada pengembangan dan konsep diri. Inilah yang 

menarik peneliti untuk mempengaruhi biblioterapi pada konsep diri anak 

tunagrahita di SLB. Metode: Desain penelitian  ini adalah Quasi-eksperiment. 

Populasi sejumlah 42 siswa yang terdiri dari 24 siswa SLB Sasanti Wiyata dan 18 

siswa SLB AKW Kumara II Surabaya. Total sampel dalam penelitian ini adalah 

36 sesuai kriteria inklusi dengan teknik purposive sampling. Variabel independen 

adalah biblioterapi. Variabel dependen adalah konsep diri. Instrumen yang 

digunakan berupa kuesioner. Analisis data menggunakan uji Manova pada SPSS 

dengan nilai signifikan α <0,05. Hasil: Hasil menunjukkan pada kelompok 

perlakuan dengan uji Manova 0,005 untuk gambaran diri, 0,033 untuk identitas 

diri, 0,001 untuk harga diri, 0,004 untuk ideal diri, 0.006 untuk peran. Hasil uji 

partial eta square menunjukkan biblioterapi dapat meningkatkan harga diri sebesar 

0.302. Pemberian biblioterapi dalam penelitian ini dapat meningkatkan konsep 

diri pada nanak retardasi mental (tunagrahita). Diskusi: Biblioterapi dapat 

meningkatkan konsep diri pada anak tunagrahita (keterbelakangan mental) di 

SLB. Dengan biblioterapi, anak-anak akan belajar dan juga membayangkan sesuai 

dengan keadaan dan keinginan. Biblioterapi juga menerapkan metode diskusi 

bahwa anak akan menceritakan bagaimana perasaannya. 

 

Kata Kunci: konsep diri, biblioterapi, berkebutuhan khusus, keterbelakangan 

mental, tunagrahita, anak 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Anak tunagrahita adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

kecerdasan rendah dengan tingkat intelegensi mereka dibawah 70. Ada dua 

penyebab yang menyebabkan anak menjadi tunagrahita yaitu penyebab klinis dan 

biogical (Wikasanti, 2012). Konsep diri anak Tuna grahita dipengaruhi oleh pola 

asuh dan juga lingkungan sekitar. Dentler dan Mackler (Fachrul, 2012) 

menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara IQ seseorang dengan 

penerimaan sosial oleh teman sebaya dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Alesi, Rappo and Pepi, 2012) anak dengan tunagrahita yang bersekolah 

bersama anak normal cenderung memiliki nilai akademik rendah terutama dalam 

penyerapan angka, konsep dan kemampuan bahasa.  

 Keterbatasan anak tunagrahita menyebabkan anak ditolak oleh teman 

sebayanya dalam bersosialisasi. Penolakan seperti ini menyebabkan anak merasa 

malu, kurang percaya diri dan merasa diabaikan yang akhirnya tidak bisa 

mengontrol emosi, takut memulai persahabatan, mengisolasi diri, tidak dapat 

memenuhi apa yang guru mereka perintah dan tidak mempunyai semangat untuk 

mengekspresikan diri dalam bidang akademik maupun kehidupan sehari-hari 

(Ekowati, 2015). Penolakan oleh lingkungan dan penyimpangan dalam 

penyesuaian diri seperti ini menyebabkan anak menjadi tidak mau berkomunikasi 

dan bersosialisasi yang mengakibatkan pembentukan persepsi buruk pada konsep 

diri.  
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 Insiden retardasi mental atau tunagrahita pada anak dibawah 18 tahun di 

negara maju berkisar 3-4 kasus baru per 1000 anak dalam 20 tahun terakhir 

(Sularyo & Kadim, 2016). Menurut data Badan Pusat Statistik, Susenas RI 2009 

proporsi anak disabilitas atau tunagrahita di Indonesia sebesar 13,68% atau 

290.944 jiwa. Menurut hasil perhitungan Kementerian Sosial Republik Indonesia 

pada Tahun 2011, jumlah penyandang tunagrahita di Indonesia sebesar 777.761 

jiwa dari jumlah penyandang disabilitas sebanyak 4.783.275 jiwa. Pusat Data dan 

Informasi Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2014 juga mempublikasikan 

jumlah anak yang mengalami tunagrahita di Indonesia mencapai 6,6 juta orang 

atau tiga persen dari rakyat Indonesia sendiri (Abdullah, 2016). 

 Di Jawa Timur, prevelensi anak penderita tunagrahita sebanyak 125.190 

jiwa. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM), menyatakan bahwa 

jumlah anak penyandang tunagrahita di Surabaya mencapai 10% sampai 20% 

pada kelas rendah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Jumlah ini terbilang tinggi, 

mengingat kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia 

(Kemenkes RI, 2016). dalam studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 2 

April 2018 dengan mewawancarai para wali kelas anak tunagrahita di masing-

masing sekolah, sebanyak 42 anak Tunagrahita dan sekitar 70% atau 30 anak 

yang mengalami kegagalan dalam konsep diri. 

Penyebab anak tuna grahita dibagi menjadi Prenatal, perinatal dan post 

natal (Wikasanti, 2012). Penyebab prenatal adalah kelainan gangguan metabolic, 

kelainan kromosom, kelainan gomosom, intoksitasi, dan infeksi intrauterine. Anak 

yang memiliki kelainan retardasi mental atau tunagrahita cenderung memiliki 

ingatan yang lemah. Hal ini disebabkan karena IQ pada anak tuna grahita <70 - 
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<20 (Semium, 2006). Kemampuan kognitif pada anak Retardasi mental 

berdampak pada 3 area fungsi adaptif yaitu konseptual (kemampuan bahasa dan 

memori), sosial (kemampuan komunikasi intrapersonal dan membangun 

hubungan pertemanan) (APA, 2013). Perkembangan saraf yang terganggu pada 

retardasi mental menyebabkan hambatan kemampuan motorik  (Ramawati, 2011). 

Konsep diri terbentuk dari pandangan diri dan pengalamannya yang positif. 

Ketika anak sering dilibatkan dalam kegiatan lingkungan sekitarnya, maka 

tumbuh rasa percaya diri dalam dirinya, konsep diri yang positif akan tumbuh 

dalam diri anak dan berimbas pada kemampuan untuk dapat berinteraksi di 

lingkungannya dengan baik.  

Kemampuan yang dimiliki oleh anak tunagrahita yang rendah 

menyebabkan mereka cenderung tidak mempunyai teman sehingga menyebabkan 

konsep diri yang rendah dan berakibat hambatan-hambatan pada mental anak 

seperti aspek perhatian, emosi, pengekspresian diri. Akibat dari hambatan  yang 

dimiliki anak tunagrahita tersebut, anak menjadi kesulitan dalam hubungan sosial 

dan dapat menjadikan anak stress (Allison, 2012). Peneliti telah melakukan survey 

untuk lokasi penelitian di beberapa SLB di Surabaya. Penelitian akhirnya 

dilakukan di SLB-BC SASANTI WIYATA dan SDLB AKW KUMARA II 

Surabaya dilandasi dengan banyaknya populasi anak tunagrahita yang dapat 

dijangkau pada masing-masing SLB dan terdapat sebagian besar anak tunagrahita 

yang kegagalan dalam berkomunikasi dan interaksi lingkungan. 

Keterbatasan yang dimiliki anak tunagrahita menyebabkan hambatan anak 

untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan. Peneliti ingin menggali 

permasalahan konsep diri anak tunagrahita ringan dan sedang dengan 
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menggunakan metode biblioterapi. Penelitian oleh Trihantoro (2016) 

menyebutkan bahwa biblioterapi berguna untuk mengubah konsep diri, 

meningkatkan motivasi diri, ketahanan emosi, tekanan mental, bersosialisasi dan 

mengekresikan diri dalam lingkungan. Biblioterapi dapat diterapkan dalam bentuk 

audio visual maupun fiksi seperti recorder, buku, video, film dan sebagainya 

(Ekowati, 2015). Dalam penelitian ini yang termasuk dalam konsep diri anak 

adalah perilaku anak yaitu dalam gambaran diri adalah memiliki rasa optimis dan 

mampu merawat diri, identitas diri yaitu mampu menerima diri sendiri dengan 

baik, tidak mengisolasi diri dan tidak menghindari orang lain, harga diri yaitu 

percaya diri dan menghargai orang lain, ideal diri yaitu mampu mengerjakan tugas 

dengna baik dan tidak bergantung pada orang lain, peran yaitu mampu 

mengekspresikan dan bersosialisasi dengan teman sebaya. 

Peneliti ingin mengidentifikasi anak tunagrahita dengan menggunakan 

video cerita pendek yang berjudul “Teruslah Maju Menggapai Mimpi” dan 

“Tunjukkan Bahwa Kita Sama”. Penggunaan video didasari karena seiring 

perkembangan teknologi dan pengunaaan pengunnan metode baru dalam 

pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan keinginan, motivasi, dan 

membawa pengaruh psikologis terhadap siswa (Haryoko, 2009). Pengunaan video 

dirasa akan lebih efektif jika anak melihat, mendengar dengan gambar yang 

membuat audio maupun visual mereka bekerja. Kemudian peneliti ingin 

menerapkan tahapan katartis dimana anak dapat menyalurkan emosinya secara 

aman yaitu dapat melalui seni. Seni yang dimaksud adalah mewarnai. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh  (Alavinezhad, Mousavi and Sohrabi, 2014) 

menyebutkan bahwa dengan seni dapat membantu anak dalam perkembangan 
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kognitif mereka dan juga dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan 

kesadaran pada anak tentang hidupnya. Selanjutnya peneliti ingin menerapkan 

tahapan wawasan mendalam yaitu berdiskusi dengan anak tunagrahita tentang apa 

yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan saat mereka menonton video dan 

mewarnai. Video dan mewarnai dapat membantu anak untuk melihat dan 

mengekspresikan diri dalam perkembangan kognitif mereka.  

Pada Penelitian ini, anak mengalami proses pembelajaran dimana 

penyampaian dan pemahaman informasi yang diperoleh dari audio, visual, seni 

dan diskusi akan diproses di dalam otak tepatnya di prefrontal korteks. 

Pemahaman informasi tersebut akan diproses di lobus oksipital, lobus temporalis 

dan lobus frontral yang berguna untuk memilih, membuat dan mengontrol 

perilaku anak. Pada lobus frontal juga berfungsi untuk perencaan perilaku kognitif 

yang kompleks. Proses pembelajaran dan pemahaman informasi yang seperti ini, 

maka peneliti menggunakan teori pendekatan Callista Roy dimana anak akan 

beradaptasi melalui proses belajar (Roy, 2009). Penggunaan biblioterapi dapat 

meningkatkan persepsi yang nanti akan diproses di dalam otak dan menyebabkan 

perubahan perilaku pada anak. Setelah diberikannya stimulus, akan terjadi proses 

pembelajaran dan proses saraf pada otak.  Proses pembelajaran pada anak ini akan 

mampu meningkatkan konsep diri pada anak tunagrahita.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan gambaran diri 

pada anak tunagrahita? 

2. Bagaimanakah pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan identitas diri 

pada anak tunagrahita? 
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3. Bagaimanakah pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan harga diri pada 

anak tunagrahita? 

4. Bagaimanakah pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan ideal diri pada 

anak tunagrahita? 

5. Bagaimanakah pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan peran diri pada 

anak tunagrahita? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan konsep diri pada 

anak tunagrahita. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan gambaran 

diri 

2. Menganalisis pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan identitas diri 

3. Menganalisis pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan harga diri 

4. Menganalisis pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan ideal diri 

5. Menganalisis pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan peran diri 

6. Menganalisis pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

 Hasil penelitian dapat menjelaskan meningkatnya konsep diri pada anak 

tunagrahita. Penelitian ini menggunakan landasan teori adaptasi dari Callista Roy. 

Penelitian dapat digunakan sebagai landasan pengembangan ilmu keperawatan 
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terutama ilmu keperawatan anak untuk melakukan tindakan pendekatan 

keperawatan yang sesuai. 

1.4.2 Praktis 

1. Responden   

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan konsep diri pada anak 

tunagrahita. Penelitian ini juga berguna untuk lebih meningkatkan perilaku 

pada anak tunagrahita. Dengan dilakukannya penelitian ini, anak akan 

mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar sehingga perilaku anak 

tunagrahita akan meningkat. 

2. Orang tua  

Penelitian ini diharapkan  mampu membantu orangtua dalam meningkatkan 

konsep diri pada anak tunagrahita. 

3. Peneliti 

Peneliti diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap terapi 

biblioterapi terhadap konsep diri pada anak tunagrahita. Selain itu dapat 

menjadi masukan bagi profesi keperawatan dalam meningkatkan peran 

perawat sebagai edukator dalam upaya kesehatan anak dan keperawatan 

jiwa. 

4. Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  metode baru dalam 

pembelajaran terkait upaya meningkatkan konsep diri anak tunagrahita.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Retardasi Mental  

2.1.1 Pengertian Retardasi Mental/ Tunagrahita   

Menurut  Pandji (2013) tunagrahita adalah individu yang memiliki 

kemampuan kognitif dibawah rata-rata disertai dengan defisit perilaku adaptasi. 

Grossman 1983 melalui Manual on Terminology and Classification in Mental 

Retardation mengemukakan bahwa retardasi mental/tunagrahita adalah penurunan 

fungsi intelektual yang langsung dan dapat menyebabkan beberapa keterbabatasan 

(Indrawati, 2014). Adapun keterbatasan yang dialami adalah adaptasi sosial, 

perkembangan, komunikasi, dan merawat diri sendiri.  

Dari definisi diatas, keterbatasan ini timbul sebelum usia 18 Tahun 

ditandai dengan rendahnya kecerdasan dengan IQ dibawah 70 dan sulit 

beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. IQ rendah dan kemampuan beradaptasi 

yang rendah biasanya sudah ampak sejak kanak-kanak, tidak tampak pada periode 

normal, dan keadaan tunagrahita ini bukan disebabkan oleh kecelakaan atau 

penyakit ataupun cedera otak  (Wikasanti, 2012).  

2.1.2 Etiologi Retardasi Mental/ Tunagrahita 

Penyebab anak tunagrahita antara lain sebagai berikut: 

1. Penyebab Prenatal 

1) Gangguan Metabolik  

Keadaan tunagrahita yang disebabkan oleh gangguan metabolik, baik 

itu metabolik lemak, karbohidrat dan protein yang dapat mengganggu proses 
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gizi di dalam tubuh  (Ramawati, 2011). Kelainan metabolic yang dapat 

menyebabkan tunagrahita yaiu Phenylketonuria yang berarti gangguan 

metabolic protein, galaktosemia (gangguan metabolism karbohidrat), Penyakit 

Tay-Sachs atau infantile amaurotic idiocy (gangguan metabolism lemak), 

hipotiroid congenital, dan defisiensi yodium pada masa perkembangan otak 

janin  (Wikasanti, 2012). 

2) Kelainan kromosom 

Penyebab tunagrahita akibat kelainan kromosom  yaitu: 

(1) Trisomy-13 atau sindrom Putau 

Pada penderita yang mengalami sindrom putau biasanya mereka 

meninggal beberapa saat setelah dilahirkan tetapi ada juga yang masih 

bertahan sampai usia 2 atau 3 tahun. 

(2) Langdon Down’s Syndrome 

Penderita mengalami trisomy pada trisomy nomor 21 ada pula pada 

kromosom nomor 15. Kelainan ini terjadi dalam 2 macam. Yaitu: 

adanya kegagalan meiosis sehingga menimbulkan duplikasi atau 

translokasi.  

(3) Kinefelter, dan sindrom Turner  (Wikasanti, 2012). 

3) Kelainan Gomosom  

(1) Kinefelter  

Gomosom yang seharusnya XY menjadi XXY atau XXXY 

karena adanya kegagalan. Ciri yang menonjol adalah Nampak seperti 

laki-laki dan tunagrahita.  
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(2) Turner’s Syndrome  

Gomosomnya berupa XO. Ciri yang menonjol adalah nampak 

seperti wanita, payudara tidak tumbuh, bertubuh pendek, lipatan kulit 

di tengkuk dan mandul  (Wikasanti, 2012). 

4) Intoksikasi 

Fetal alcohol syndrome (FAS) merupakan suatu sindrom akibat 

intoksikasi alkohol pada saat ibu hamil mengkonsumsi alkohol dan terutama 

pada triwulan pertama. 

5) Infeksi intrauterine 

Pada ibu hamil triwulan pertama, infeksi rubella dapat menimbulkan 

anomaly pada janin. Infeksi cytomegalovirus tidak menimbulkan gejala 

namun dapat memberi dampak yang serius pada janin. Salah satu dampak 

akibat infeksi ini adalah retardasi mental / tunagrahita (Wikasanti, 2012). 

2. Penyebab perinatal  

Penyebab perinatal adalah keadaan retardasi mental dimana saat 

sebelum bayi dilahirkan. Termasuk penyakit anomaly cranial primer 

(Hidrosefalus, mikrosefali) atau defek kongenital yang tidak diketahui 

penyebabnya. Penyebab lain juga dapat diakibatkan karena terpapar sinar X 

atau radiasi, penggunaan alat kontrasepsi, atau usaha aborsi saat hamil  

(Ramawati, 2011). 

3. Penyebab postnatal 
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Faktor pada postnatal yang dapat mempengaruhi tunagrahita yaitu 

infeksi, trauma, malnutri, intoksilasi, dan kejang. Hal ini dapat menyebabkan 

kerusakan pada otak anak  (Wikasanti, 2012). 

2.1.3 Klasifikasi Retardasi Mental/ Tunagrahita 

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, 

WHO, Geneva tahun 1994 seperti dikutip dalam (Seminum, 2006) 

menyatakan retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan : 

1. Retardasi mental ringan  

Retardasi mental ringan ini dikategorikan sebagai retardasi mental 

yang dapat dikontrol. Pada hal ini anak mampu menguasai bahasa untuk 

berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga mampu mengurus 

diri mereka sendiri tanpa bantuan orang lain seperti makan, memakai baju dan 

mengontrol pencernaan mereka meskipun lebih lambat. Kesulitan yang utama 

ditemui adalah dalam akademik sekolah seperti membaca dan menulis. IQ 

yang dimilik pada anak retardasi mental ringan ini adalah 55 – 70.  

2. Retardasi mental sedang  

Retardasi mental sedang ini dikategorikan sebagai retardasi mental 

yang dapat dilatih. Pada kelompok ini anak mengalami keterlambatan 

perkembangan pemahaman bahasa. Pada kategori ini, kemampuan belajar 

membaca, menulis dan berhitung juga masih sangat terbatas (Wikasanti, 

2012). IQ anak pada retardasi sedang ini adalah 40 – 54. 

3. Retardasi mental berat 

Dalam hal gambaran klinis, kelompok retardasi mental berat ini 

hampir sama dengankelompok retardasi mental sedang. Perbedaannya adalah 
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pada retardasi mental berat ini mengalami kerusakan motorik atau adanya 

defisit neurologis seperti Cerebral Palsy, gangguan pendengaran atau cacat 

bawaan metabolis lainnya  (Indrawari, 2014). IQ anak pada retardasi berat ini 

adalah 20 – 39.  

4. Retardasi mental sangat berat  

 Dalam retardasi mental sangat berat ini, anak sangat terbatas dalam 

kemampuan untuk mengerti dan memahami instruksi orang lain. Anak sangat 

terbatas dalam hal mobilisasi dan hanya mampu berkomunikasi nonverbal.  

Dalam hal ini, anak tunagrahita kategori sanagt berat memerlukan pengawasan 

dan dukungan secara total, seperti berpakaian, mandi. Bahkan anak 

tunagrahita dalam kategori ini membutuhkan perlindungan diri sepanjang 

hidupnya. IQ anak pada retardasi sangat berat ini adalah < 20. 

2.1.4 Karakteristik Retardasi Mental Sedang dan Ringan  

 Anak retardasi mental sedang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

(Semiun 2006) 

1. Ketrampilan kompetensi personal 

Kurang mampu dalam hal menolong diri sendiri, namun dapat dilatih 

untuk tetap bertahan di lingkungan dimana dia berada. Latihan yang dapat 

diberikan adalah menjaga kebersihan diri, membaca, cara merawat diri seperti 

makan. 

2. Ketrampilan komunikasi 

Anak retardasi mental sedang mengalami penyimpangan dalam hal 

berkomunikasi, namun dapat dilatih dengan menggunakan kalimat yang 



13 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

SKRIPSI             PENGARUH BIBLIOTERAPI TERHADAP…..        KARTIKA.H 

 
 

pendek agar lebih mudah dicerna, tidak mampu mengekspresikan apa yang dia 

inginkan. 

3. Fisik  

Mengalami penyimpangan dalam motorik kasar dan halus ( kesadaran 

akan sentuhan dan cara berkoordinasi antara tangan dan mata).  

4. Sosial  

 Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus diri sendiri. Ketika 

masih anak-anak mereka harus dibantu terus menerus, dan terkadang mereka 

tidak memiliki teman (Indrawati, 2014). 

Karakteristik anak dengan retardasi mental ringan adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik kecerdasan 

 Kecerdasan pada anak retardasi mental ringan yang berusia dewasa 

sama dengan anak normal yang berusia 12 tahun. 

2. Karakteristik berkomunikasi 

 Dalam penggunaan bahasa, anak retardasi mental ringan ini tidak 

mengalami hambatan apapun. Namun jika dibanding anak normal, anak 

retardasi mental sedang masih ada keterbatasan kata.  

3. Fisik 

 Anak retardasi mental ringan ini memiliki keadaan tubuh yang baik, 

namun jika mendapatkan latihan berat akan menyebabkan postur tubuh yang 

tidak seimbang. 

4. Sosial 

 Anak Retardasi mental ringan kurang dalam hal pergaulan. Mereka 

tidak berani untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan merasa malu. 
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2.1.5 Penatalaksanaan anak dengan Retardasi mental  

Penatalaksanaan pada anak retardasi mental adalah : 

1. Occupational theraphy (terapi gerak) diberikan pada anak tuna grahita 

untuk melatih gerak fungsional anggota tubuh. 

2. Play therapy (terapi bermain) diberikan dengan cara bermain misal 

memberikan pelajaran tentang hitungan, atau anak diajarkan tentang tata 

cara memainkan drama. 

3. Activity daily living (ADL) adalah terapi untuk memandirikan anak tuna 

grahita. Dengan ADL anak akan dapat merawat diri sendiri tanpa bantuan 

orang lain  (Indrawati, 2014). 

2.2 Konsep Diri 

Konsep diri adalah konseptualisasi individu terhadap dirinya sendiri. 

konsep diri secara langsung mempengaruhi harga diri dan perasaan seseorang 

tentang dirinya sendiri  (Perry, 2010). Perkembangan konsep diri merupakan suatu 

proses seumur hidup yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Teori 

perkembangan psikososial Erikson (1902-1994) dalam (Perry, 2010) 

menunjukkan kegunaannya dalam memahami tugas utama yang dihadapi individu 

pada berbagai tahapan sebelumnya. Rentang respon konsep diri yang paling 

adaptif adalah aktualisasi diri. Konsep diri pada anak tunagrahita yang dimaksud 

disini  meliputi perilaku: 

1. Memiliki rasa optimis dan mampu mengekspresikan diri  

2. Mampu merawat diri sendiri dan menjaga penampilan 

3. Mampu menerima keadaan diri sendiri dengan tidak murung  

4. Tidak mengisolasi diri dan tidak menghindari orang lain  
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5. Percaya diri dengan mau menjawab pertanyaan yang diberikan dengan 

baik dan mampu menghargai orang lain dengan tidak mengganggu teman 

sebayanya 

6. Mampu melakukan tugas dengan baik dan tidak bergantung pada orang 

lain 

2.2.1 Identitas Diri 

Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang didapat oleh 

individu dari observasi dan penilaian terhadap dirinya serta menyadari bahwa 

dirinya berbeda dengan orang lain. Identitas diri adalah gambaran utuh dari 

dirinya, tidak dipengaruhi tujuan dan peran (Yusuf, 2015). Identitas diri yang baik 

pada anak tunagrahita adalah Mampu menerima keadaan diri sendiri dengan tidak 

murung, tidak mengisolasi diri dan tidak menghindari orang lain  

Faktor yang mempengaruhi Identitas diri adalah sebagai berikut: 

1) Orang tua 

Ketika orang tua menyediakan dukungan emosional dan 

kebebasan bagi anak untuk menjelajahi lingkungannya, maka anak 

akan berkembang dengan memiliki pemahaman yang sehat mengenai siapa 

dirinya. Kelekatan anak dengan orang tua, pemberian kebebasan kepada anak 

untuk menyampaikan setiap pendapat yang ingin diberikan, dukungan dan 

kehangatan dari orang tua, serta adanya komunikasi yang terbuka antara orang 

tua dan anak akan mempengaruhi pembentukan identitas diri. 

2) Interaksi dengan Teman sebaya 

Melalui interaksi dengan teman sebaya yang beragam, perolehan anak 

mengenai ide dan nilai juga akan bertambah. Adanya dukungan secara emosi 
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yang diperoleh dari teman dekat akan membuat anak saling membantu satu 

sama lain dalam mencari pilihan-pilihan dan teman sebaya dapat menjadi 

model peran bagi anak pada perkembangan identitas. Hubungan dengan teman 

sebaya akan membuat anak belajar mengenai nilai yang mereka miliki dalam 

pertemanan, pilihan akan pasangan hidup nantinya, pencarian informasi 

mengenai karir. 

3) Sekolah  

Sekolah menawarkan kesempatan luas dan beragam dalam hal 

pencarian yang dilakukan oleh anak untuk mendukung perkembangan 

identitas. Sekolah dapat membantu anak dalam penyediaan kelas yang 

memiliki tingkat pemikiran yang tinggi, kegiatan ekstrakulikuler yang 

membuat anak memiliki tanggung jawab dalam peran yang diambilnya. 

4) Kebudayaan 

Budaya memiliki pengaruh besar dalam perkembangan 

identitas, dimana budaya dapat membentuk adanya self-continuity 

disamping perubahan diri yang terjadi. Perbedaan budaya yang terdapat dalam 

lingkungan akan mempengaruhi individu untuk melihat peran-peran dalam 

masyarakat.  

2.2.2 Harga Diri  

Harga diri adalah penilaian diri yang dilakukan seorang individu dan 

biasanya mengacu pada penerimaan atau penolakan, kepercayaan diri bahwa 

dirinya mampu, berhasil, berharga, dan sebagai pertahanan diri yang ditempatkan 

individu pada diri sendiri (Ekowati, 2015). Koping keluarga, teman sebaya dapat 

mengurangi situasi kegagalan harga diri  (Alesi, Rappo and Pepi, 2012). 
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Menurut penelitian Ekowati (2015) self esteem adalah bagian dari konsep diri 

yang meliputi prestasi akademik, kemampuan sosial dan psikopatologi anak. 

Masa anak-anak merupakan masa dasar pembentuknya self esteem seseorang di 

masa selanjutnya. Terbentuknya self esteem pada anak tunagrahita yaitu 

kepercayaan diri dengan mau menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik , 

Kepercayaan dirinya anak akan muncul ketika lingkungan sekitarnya dapat 

menerima dirinya serta melibatkannya dalam kegiatan dan mampu menghargai 

orang lain dengan tidak mengganggu teman sebayanya.  

Penelitian oleh Ekowati (2015) mengungkapkan aspek terbentuknya self 

esteem yang dipengaruhi oleh peran sosial dan hubungan interpersonal adalah: 

1. Kekuasaan yaitu pengakuan dan rasa hormat yang diterima individu dari orang 

lain untuk bisa mengatur dan mengontrol tingkah laku orang lain. Dengan kata 

lain adalah memiliki kontrol menjadi siapa diri kita untuk 

mempengaruhi/membantu orang lain. 

2. Keberartian yaitu kepedulian, perhatian, perasaan dicintai/mencintai yang 

diterima dari orang lain dan akan menumbukan pandangan positif kita 

terhadap lingkungan.  

3. Kebajikan yaitu ketaatan atau mengikuti standar moral dan etika ditandai 

dengan menjauhi tingkah laku yang tidak diperbolehkan. 

Ciri-ciri individu yang memiliki harga diri yang baik menurut Nurnawati, 

(2010) sebagai berikut: 

1. Percaya diri yaitu menghadapi segala sesuatu dengan penuh percaya diri dan 

tidak putus asa 
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2. Mengacu hasil akhir, yaitu ketika ingin melaksanakan sesuatu selalu 

memikirkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

3. Menghargai yaitu merasa cukup dan selalu bisa menghargai yang ada 

disekelilingnya 

4. Puas/Senang yaitu bisa menerima dirinya apa adanya 

2.2.3 Gambaran Diri/ Citra Tubuh 

 Gambaran diri (body image) adalah karakteristik yang berubah sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan. Gambaran diri merupakan hal inti dalam 

konsep diri. Sikap individu terhadap dirinya mencerminkan aspek penting dalam 

diri misalnya perasaan menarik atau tidak (Yusuf, 2015). Pada anak tuna grahita 

yang memiliki tingkat intelegensi rendah berdampak pada penguasaan 

ketrampilan untuk merawat diri secara mandiri, sehingga menyebabkan mereka 

mempunyai resiko tinggi terhadap isolasi sosial di masyarakat akibat kebersihan 

diri yang kurang (Ramawati, 2011) . 

Gambaran diri pada anak tunagrahita yaitu ketika dia mampu menjaga 

penampilan agar terlihat rapi dan mempunyai rasa optimis dimana dia mempunyai 

keinginan untuk memperbaiki diri dan tidak putus asa jika terdapat tugas yang 

sulit. Peningkatan kemampuan diri anak tuna grahita dibutuhkan dari berbagai 

pihak seperti keluarga, guru dan tenaga kesehatan agar anak dapat meningkatkan 

perawatan dirinya.  

2.2.4 Ideal Diri 

Menurut Stuart (2011) Ideal diri adalah persepsi/pandangan orang lain 

tentang bagaimana berperilaku berdasarkan standar pribadi tertentu. Gagasan diri 
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menciptakan harapan sendiri yang didasarkan pada norma masyarakat tempat 

orang tersebut berusaha menyesuaikan diri. Penetapan ideal diri ditentukan oleh 

kebudayaan, keluarga, dan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. Ideal diri akan membuat harapan individu terhadap dirinya saat 

berada di tengah masyarakat (Ekowati, 2015). Ideal diri pada anak tunagrahita 

yaitu mampu melakukan tugas dengan baik dan tidak bergantung pada orang lain 

serta mau mencapai keinginan seperti kejuaraan.  

 Ketika dia mampu melakukan kompetisi dalam diri dengan sukses maka 

orang lain akan memandang dia dengan baik. Ideal diri yang dimiliki anak 

tunagrahita sangat rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak menerima 

anak dengan retardasi mental seperti tunagrahita. 

2.2.5 Peran Diri  

 Peran memberikan saran agar individu mampu berinteraksi dalam 

masyarakat dan kehidupan sosialnya. Serangkaian pola sikap, perilaku, nilai dan 

tujuan yang diharapkan oleh masyarakat sesuai posisinya (Yusuf, 2015). Peran 

sosial, merupakan hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, terkait 

dengan etnik, budaya dan agama, karena pada dasarnya masing-masing diri 

memiliki berbagai identitas diri yang berbeda (multiple selfes). Fungsi peran 

merupakan proses penyesuaian yang berhubungan dengan bagaimana peran 

seseorang dalam mengenal pola interaksi sosial dalam berhubungan, bentuk 

kontribusi dalam kehidupan, bagaimana dia harus bertindak dalam satu situasi 

(Roy, 2009). 

Pada anak tunagrahita, peran yang baik adalah mampu mengekspresikan 

diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Namun, peran yang dimiliki oleh 
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anak tunagrahita cukup buruk. Hal ini karena anak tuna grahita memiliki perilaku 

yang dipandang aneh oleh orang lain, cenderung akan dikucilkan dari pergaulan 

kelompok teman sebaya. Anak tunagrahita cenderung tidak mempunyai teman, 

mereka jadi tersingkir dari pergaulan sosial. Penolakan dari teman sebayanya 

bukan semata-mata disebabkan oleh kata tunagrahita, tetapi lebih disebabkan oleh 

perilaku aneh dan yang mereka tunjukkan. Anak tunagrahita akan lebih 

menyendiri dan mengalami penurunan dalam fungsi peran (Fachrul, 2012). 

Faktor yang mempengaruhi Peran: 

1. Kejelasan perilaku yang sesuai dengan peran yang diharapkannya 

2. Tanggapan yang konsisten terdari orang yang berarti di hidupnya 

3. Perbedaan situasi yang dapat menimbulkan penampilan peran yang sesuai.  

2.3 Perkembangan Anak Tunagrahita 

2.3.1 Perkembangan Kognitif Anak Tunagrahita 

Menurut  (Wikasanti, 2012) Kognisi merupakan bidang yang luas meliputi 

semua ketrampilan akademik yang berhubungan dengan persepsi. Anak tuna 

grahita memiliki perkembangan kognitif yang berbeda dengan perkembangan 

kognitif anak pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada perbedaan ketrampilan 

akademik dan bagaimana mengembangkan persepsinya (Azmi, 2015). Hal yang 

mempengaruhi persepsi adalah:  

1. Faktor internal 

Merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang berupa : 

1) Faktor fisiologis anak tuna grahita memiliki pancaindra yang lemah 

sehingga menyebabkan persepsi mereka terhadap suatu objek juga lemah.  
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2)  Minat pada anak tuna grahita sangat rendah. Kecuali pendamping pada 

anak yang mengarahkan mereka bahwa hal tersebut bermanfaat. 

3) Anak tuna grahita memiliki kebutuhan yang berhubungan dengan 

pertolongan bagi aktifitasnya dan kasih sayang yang mereka butuhkan 

untuk membantu aktifitas mereka. 

4)  Pada memori anak tunagrahita jika terdapat memori yang baik, maka akan 

direspon dengan baik. Namun sebaliknya mereka memiliki pengalaman 

buruk maka stimulus akan mempersepsikan hal buruk juga. 

2.  Faktor eksternal  

 Merupakan faktor yang datang dari luar yaitu warna, keunikan, dan 

kekontrasan stimulus yang diberikan. Bagi anak tunagrahita stimulus yang 

memiliki visual bagus seperti warna cerah memiliki daya tarik tersendiri 

sehingga memungkinkan mereka untuk lebih mudah memahami maksudnya 

(Beres, 2015).  Mental yang kurang pada anak tunagrahita mengakibatkan 

kesulitan dalam pemahaman bahan yang akan dipelajari. Oleh karena itu sulit 

bagi anak tunagrahita untuk menerima informasi yang kompleks. 

2.3.2  Perkembangan Psikomotorik Tunagrahita 

 Perkembangan motorik anak tunagrahita tidak secepat perkembangan anak 

normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motorik anak tunagrahita 

yang memiliki kemampuan mental 2 tahun sampai 13 tahun ada dalam kategori 

kurang sekali. Sedangkan anak normal dengan usia yang sama memiliki kategori 

yang kurang  (Wikasanti, 2012). Sehingga  dapat diketahui bahwa kemampuan 

motorik anak tunagrahita setingkat lebih rendah dibanding dengan anak normal 

usia yang sama.  
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Kemampuan motorik terdiri atas: 

1. Locomotor Skill  

Kemampuan lokomotor yaitu kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke 

tempat lain. Contohnya berlari, melompat, melompat kesamping, melompat 

ketas, berlari cepat, mendorong. 

2. Object control 

Merupakan kemampuan untuk bergerak dengan mengontrol objek/ benda 

disekitarnya. Gerakannya meliputi: 

1) Kemampuan menggerakkan benda dibawah tangan 

2) Kemampuan melempar benda ke orang lain 

3)  Kemampuan menangkap benda 

4) Kemampuan memukul benda ditangan 

3. Rhytmic Skill  

Meliputi kemampuan untuk melakukan gerakan berirama. Gerakan ini 

meliputi: 

1) Kemampuan berpindah tempat dengan sekali hentakan 

2) Kemampuan menyusun kata-kata 

3) Kemampuan berkomunikasi 

2.3.3 Perkembangan Psikologi anak Tunagrahita 

Penelitian yang dilakukan oleh Mc Iver dengan menggunakan Children 

Personality Questionary  dalam (Azmi, 2015) menunjukkan bahwa ternyata anak 

tunagrahita memiliki beberapa kekurangan. Tunagrahita pria memiliki kekurangan 

berupa tidak matangnya emosi, depresi, dingin, menyendiri, tidak dapat dipercaya, 

lancang dan merusak. Sedangkan pada wanita mudah dipengaruhi, ceroboh dan 
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kurang dapat menahan diri. Pada tingkah laku sosial, tercakup hal-hal seperti 

ketertarikan dan ketergantungan, hubungan self concept, dan tingkah laku moral  

(Wikasanti, 2012). 

2.3.4 Proses Perkembangan Konsep Diri 

Individu dengan konsep diri yang positif dapat berfungsi lebih efektif dan 

dapat dilihat dari kemampuan interpersonal, kemampuan intelektual dan 

penguasaan lingkungan. Konsep diri terbentuk dari pandangan dirinya yang 

positif dan pengalamannya yang positif. Ketika anak sering dilibatkan dalam 

kegiatan lingkungan sekitarnya, maka tumbuh rasa percaya diri dalam dirinya, 

konsep diri yang positif akan tumbuh dalam diri anak dan berimbas pada 

kemampuan untuk dapat berinteraksi di lingkungannya dengan baik. Kemampuan 

yang dimiliki oleh anak tunagrahita yang rendah menyebabkan mereka cenderung 

tidak mempunyai teman.  

Pada karakteristik yang dimiliki anak retardasi mental yang di jelaskan 

oleh Seminum (2006) yaitu ketrampilan kompetensi personal yang dirasa kurang 

mampu, ketrampilan komunikasi yang mengalami penyimpangan dan fisik yang 

mengalami penyimpangan motorik halus dan kasar. Terganggunya konsep diri 

menyebabkan hambatan-hambatan pada mental anak seperti aspek perhatian, 

emosi dan sosialisasi. Hambatan  yang dimiliki anak tunagrahita berakibat pada 

kesulitan mereka dalam hubungan sosial dan segi pendidikan. 

 Konsep diri anak tunagrahita dipengaruhi oleh pola asuh dan juga 

lingkungan sekitar. Dentler dan Mackler (Fachrul , 2012) menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara IQ seseorang dengan penerimaan sosial 

oleh teman sebaya dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Alesi, Rappo 
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and Pepi (2012) anak dengan Tunagrahita yang bersekolah di bersama anak 

normal cenderung memiliki nilai akademik terutama dalam penyerapan angka, 

konsep dan kemampuan bahasa yang lebih rendah. Hal tersebut menyebabkan 

anak tunagrahita ditolak oleh teman sebayanya dalam bersosialisasi sehingga 

menyebabkan anak merasa malu, kurang percaya diri akan dirinya sendiri, dan 

merasa diabaikan yang akhirnya tidak bisa mengontrol emosi, takut memulai 

persahabatan, mengisolasi diri, tidak dapat memenuhi apa yang guru mereka 

perintah dan tidak mempunyai semangat untuk mengekspresikan diri dalam 

bidang akademik maupun kehidupan sehari-hari (Ekowati, 2015). Penolakan oleh 

lingkungan dan penyimpangan dalam penyesuaian diri seperti ini menyebabkan 

mereka menjadi tidak mau berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang 

menyebabkan pembentukan persepsi buruk pada perkembangan dan konsep diri 

anak tunagrahita. 

2.4 Konsep Pendekatan Teori Callista Roy (1984) 

2.4.1 Pendekatan Teori Roy 

Teori adaptasi Sister Callista Roy (Roy, 2009) melihat klien sebagai suatu 

sistem adaptasi. Menurut model Roy, tujuan keperawatan adalah membantu 

individu beradaptasi terhadap perubahan psikologis, konsep diri, aturan-aturan 

yang berlaku dan hubungan bebas pada waktu sehat dan sakit. Sistem adaptasi  

memiliki empat mode yaitu: 

1. Fungsi fisiologis dimana sistem adaptasi fisiologis ini diantaranya oksigenasi, 

nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat 
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2. Konsep diri yang mempunyai pengertian yaitu kebutuhan dari konsep diri ini 

berhubungan dengan integritas psikis antara lain persepsi, aktivitas mental dan 

ekspresi perasaan. 

3. Fungsi peran dalam Roy adalah bagaimana individu dapat melakukan 

penyesuaian dalam berhubungan dengan orang lain. 

4. Interdependent yaitu ketergantungan dalam kasih sayang, cinta yang 

dilakukan melalui hubungan secara interpersonal pada tingkat individu 

maupun kelompok.  

Empat Elemen utama dari teori Roy adalah : 

1) Manusia sebagai penerima asuhan keperawatan 

 Manusia merupakan fokus utama yang perlu diperhatikan karena 

manusialah yang menjadi penerima asuhan keperawatan, baik itu individu, 

keluarga, kelompok maupun masyarakat, yang dipandang sebagai “Holistic 

Adaptif System”. Dimana “Holistic Adaptif System“ ini merupakan perpaduan 

antara konsep sistem dan konsep adaptasi. System ini berdampak terhadap 

perubahan yang konstan terhadap informasi, kejadian, dan energy antarsistem dan 

lingkungan. Interaksi yang konstan antara individu dan lingkungan dicirikan oleh 

perubahan internal dan eksternal. (Alligood,2017) Dengan perubahan tersebut, 

individu harus mempertahankan integritas dirinya yaitu beradaptasi secara 

kontinu. (Nursalam, 2017). Proses adaptasi menurut Callista Roy yaitu 

(1) Input 

Sistem adaptasi mempunyai input yang berasal dari internal individu. 

Roy mengidentifikasikan input sebagai sesuatu stimulus. Stimulus merupakan 

suatu unit informasi. Tingkat adaptasi bergantung pada stimulus yang didapat 
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berdasarkan kemampuan individu. Tingkat respons antara individu sangat 

unik dan bervariasi bergantung pada pengalaman yang didapatkan sebelumnya 

(Nursalam, 2017). 

(2) Proses 

Roy menggunakan istilah mekanisme koping untuk menjelaskan 

proses kontrol dari individu sebagai suatu sistem adaptasi. Beberapa 

mekanisme koping dipengaruhi oleh faktor kemampuan genetik, misal sel-sel 

darah putih saat melawan penyakit. Mekanisme lainnya yaitu dengan cara 

dipelajari, misal penggunaan antiseprik untuk mengontrol luka. Roy 

menekankan ilmu keperawatan yang unik untuk mengontrol mekanisme 

koping. Mekanisme tersebut dinamakan regulator dan kognator (Nursalam, 

2017). 

Subsistem Regulator dan Kognator dalah mekanisme penyesuaian atau 

Koping yang berhubungan dengan perubahan lingkungan, diperlihatkan 

melalui perubahan biologis, psikologis dan sosial. Subsistem Regulator adalah 

gambaran respon yang kaitannya dengan perubahan pada sistem saraf. 

Subsistim regulator merupakan mekanisme kerja utama yang berespon dan 

beradaptasi terhadap stimulus lingkungan. Refleks otonomi sebagai respon 

neural berasal dari batang otak dan korda spinalis, diartikan sebagai suatu 

perilaku output (Alligood, 2017). Pada subsistem regulator ini, biblioterapi 

memberikan klien teknik relaksasi dan diversi yang nanti dalam penyampaian 

informasi yaitu video yang berupa visual akan ditangkap oleh lobus oksipital. 

Selanjutnya penyampaian informasi yang berupa audio akan ditangkap oleh 
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lobus temporalis tepatnya di area Wernicke. Pada tahap menggambar otak 

akan menangkap informasi melalui lobus Pre-frontalis.  

Penangkapan informasi tersebut akan diproses di lobus pre-frontalis 

yang merupakan bagian terdepan dari lobus frontal. Masing-masing dari lobus 

frontal akan bekerja pada premotor korteks yang berguna untuk memilih 

perubahan, selanjutnya motor korteks membuat perubahan tingkah laku 

kemudian pada prefrontal korteks akan mengontrol proses kognitif untuk 

melakukan perubahan tingkah laku. Pada lobus frontal memiliki fungsi 

neuropsikiatri (planning, organizing, problem solving, selective attention, 

personality) dan fungsi motoric serta memediasi fungsi intelektual yang lebih 

tinggi yakni emosi dan perilaku. Pada otak bagian ini juga berfungsi 

perencanaan perilaku kognitif yang kompleks, ekspresi kepribadian, 

pengambilan keputusan dan perilaku sosial yang benar.  

Didalam prefrontal korteks terdapat Orbito Frontal Cortex (OFC) 

yang mana berfungsi sebagai penerima proyeksi dari magnocellular, nucleus 

medial tengah dari mediodorsal thalamus yang berperan pada proses kognitif 

yang akan mempersepsikan baik dan buruk perilaku. Pada Dorsolateral 

Prefrontral Cortex (D-PFC) berfungsi untuk kognitif dan fungsi eksekutif 

seperti working memory, pembentukan niat tindakan yang goaldirected, 

penalaran abstrak, dan perhatian. Selain itu daerah otak ini berfungsi untuk 

pengendalian diri dan proses pengambilan keputusan dalam berperan sosial. 

Pengekspresian diri akan dilakukan pada lobus frontal bagian kiri.  

Subsistem kognator adalah gambaran respon yang kaitannya dengan 

perubahan kognitif dan emosi, termasuk didalamnnya persepsi, proses 
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informasi, pembelajaran, membuat alasan dan emosional (Nursalam, 2017). 

Pada penelitian ini subsistem kognator adalah ketika anak diberi informasi 

berupa video dan mewarnai anak akan mendengarkan dan melihat dengan 

seksama lalu anak akan mempertimbangkan mana yang harus dia lakukan 

mana yang tidak dilakukan dalam perubahan tingkah lakunya. Selanjutnya 

anak akan mengontrol emosinya melalui peningkatan perubahan kognitif. 

Dalam mempertahankan integritas seseorang, kognator dan regulator bekerja 

secara bersamaan. Sebagai suatu sistem adaptasi, tingkat adaptasi seseorang 

dipengaruhi oleh perkembangan individu dan penggunaan mekanisme koping. 

Penggunaan mekanisme koping yang maksimal akan berdampak baik terhadap 

tingkat adaptasi individu dan meningkatkan tingkat rangsangan sehingga 

individu dapat merespon secara positif (Nursalam, 2017). 

(3) Efektor 

Sistem adaptasi proses internal yang terjadi pada individu didefinisikan 

Roy sebagai sistem efektor. Empat efektor atau model adaptasi tersebut 

meliputi fisiologis, konsep diri, fungsi peran dan ketergantungan. Mekanisme 

regulator dan kognator bekerja pada model adaptasi. Perilaku yang 

berhubungan dengan model adaptasi merupakan manifestasi dari tingkat 

adaptasi individu dan mengakibatkan digunakannya mekanisme koping.  

(4) Output  

Perilaku seseorang berhubungan dengan metode adaptasi. Koping yang 

tidak efektif berdampak terhadap respon sakit. Jika individu masuk pada zona 

maladaptif maka individu mempunyai masalah keperawatan (Nursalam, 

2017). 
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2) Konsep lingkungan 

Menurut Roy stimulus yang berasal dari individu dan sekitar individu 

merupakan elemen dari lingkungan. Lingkungan didefinisikan oleh Roy 

adalah “Semua kondisi, keadaan dan pengaruh-pengaruh disekitar individu 

yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu dan 

kelompok”. Dalam hal ini Roy menekankan agar lingkungan dapat didesain 

untuk meningkatkan kemampuan adaptasi individu atau meminimalkan resiko 

yang akan terjadi pada individu terhadap adanya perubahan. 

3) Konsep sehat Sakit  

Roy menekankan bahwa sehat merupakan suatu keadaan dan proses 

upaya menjadikan dirinya terintegrasi secara keseluruhan, yaitu fisik, mental 

dan sosial. Integritas adaptasi individu dimanifestasikan oleh kemampuan 

individu untuk memenuhi tujuan mempertahankan pertumbuhan dan 

reproduksi.  

Sakit adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu beradaptasi 

terhadap rangsangan yang berasal dari dalam dan luar individu. Kondisi sehat 

dan sakit sangat relatif dipersepsikan oleh individu. Kemampuan seseorang 

dalam beradaptasi bergantung pada latar belakang individu tersebut dalam 

mengartikan dan mempersepsikan sehat sakitnya.  

4) Keperawatan 

Roy menjelaskan bahwa tujuan keperawatan adalah meningkatkan 

respon adaptif individu dan menurunkan respon inefektif individu, dalam 

kondisi sakit maupun sehat. Selain meningkatkan kesehatan di semua proses 
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kehidupan, keperawatan juga bertujuan untuk mengantarkan individu 

meninggal dengan damai.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, perawat harus dapat mengatur 

stimulus fokal, kontekstual dan residual yang ada pada individu, dengan lebih 

menitikberatkan pada stimulus fokal, yang merupakan stimulus tertinggi. 

Yang dimaksud dengan stimulus diatas adalah sebagai berikut: 

(1) Stimulus fokal 

Stimulus fokal adalah stimulus pertama yang akan 

mempengaruhi mekanisme koping individu terhadap masalah 

keperawatannya. Stimulus fokal adalah stimulus yang berasal dari luar 

tubuh yang nantinya akan mempengaruhi proses. Stimulus pada 

penelitian ini adalah Biblioterapi. 

(2) Stimulus kontekstual  

Stimulus kontekstual adalah seluruh stimulus lain yang menyertai 

dan berasal dari dalam tubuh. Stimulus ini terjadi akibat diri individu 

sendiri. contoh: penurunan daya tubuh.   

(3) Stimulus Residual 

Sikap, keyakinan dan pemahaman individu yang mempengaruhi 

terjadinya keadaan tidak sehat, sehingga terjadi kondisi fokal (persepsi 

individu tentang penyakit, gaya hidup fungsi peran) (Roy, 2009). 

Stimulus ini membangun persepsi individu untuk melihat keadaan dan 

situasi dirinya. 
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Gambar 2.4 Diagram Model adaptasi Callista Roy 

Sumber: (Alligood, 2017) 

 

2.5 Konsep Biblioterapi 

2.5.1 Pengertian Biblioterapi 

Biblioterapi didefinisikan sebagai penggunaan buku dalam proses 

terapeutik. Sementara menurut semua ahli bibliotik mendefinisikan sebagai 

kekuatan buku atau kata-kata tertulis. Biblioterapi dapat diterapkan dalam bentuk 

audio maupun visual. Seperti recorder, buku, video, film dan sebagainya  

(Ekowati, 2015). Trihantoro  (2016) menyebutkan bahwa biblioterapi berguna 

untuk mengubah konsep diri, meningkatkan motivasi diri, ketahanan emosi, 

tekanan mental, bersosialisasi dan mengekresikan diri dalam lingkungan. 

Biblioterapi mengacu pada penggunaan literatur sebagai media pengobatan sosial 

dan emosional (Heath, Smith and Young, 2017).  Hal ini didasarkan pada asumsi 

bahwa melalui identifikasi dengan karakter cerita, anak-anak dapat berpikir 

tentang  kesulitan mereka sendiri dan menemukan solusi untuk pribadi masalah  
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(Betzalel and Shechtman, 2017). Terapis psikodinamik ini berfokus pada pikiran, 

emosi, dan pengalaman, yang bertujuan untuk meningkatkan eksplorasi diri secara 

emosional dan pengembangan wawasan (Greenberg 2002; Shechtman 2017). 

Penelitian ini menggunakan biblioterapi dengan metode video. Penggunaan video 

ini digunakan karena Penggunaan video didasari karena seiring perkembangan 

teknologi dan pengunaaan pengunnan metode baru dalam pembelajaran yang 

nantinya akan meningkatkan keinginan, motivasi, dan membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa (Haryoko, 2009). Pengunaan video dirasa akan lebih 

efektif jika anak melihat, mendengar dengan gambar yang membuat audio 

maupun visual mereka bekerja. 

2.5.2 Tahapan Biblioterapi 

Biblioterapi terdiri dari tiga tahapan yaitu identifikasi, katartis dan 

wawasan mendalam  (Shinn, 2007). Berikut adalah tahapan biblioterapi: 

1. Identifikasi 

Anak mengidentifikasi dirinya sendiri dengan karakter dan peristiwa 

yang diceritakan di dalam buku, baik bersifat nyata ataupun fiktif. Bila yang 

diberikan adalah bacaan yang tepat, maka anak akan mendapatkan karakter 

dan peristiwa yang sama dengan dirinya. Hal ini membuat anak berimajinasi 

lebih dalam.   

2. Katartis 

Anak akan terlibat dalam kisah yang diceritakan secara emosional dan 

dapat menyalurkan emosinya secara aman yaitu dapat melalui seni atau 

diskusi. Bagi anak yang merasa sulit untuk berdiskusi, anak juga dapat 
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menyalurkan perasaannya melalui tulisan (mewarnai, menggambar, drama 

dengan menggunakan boneka atau bermain peran). 

3. Wawasan mendalam 

Pada tahap ini anak menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi 

dapat terselesaikan (Shinn 2007). Masalah anak mungkin saja dapat 

ditemukan didalam karakter tokoh sehingga dalam menyelesaikan masalah 

bisa mempertimbangkan dan mencontoh langkah yang ada didalam buku 

cerita yang mereka baca. 

Teknik biblioterapi ada dua, yaitu cognitive biblioterapi dan affective 

biblioterapi. Cognitive biblioterapi adalah program yang dilakukan dengan cara 

hanya memberikan materi tertulis tanpa bertemu. Sedangkan affective biblioterapi 

peran fasilitator sangat penting. Fasilitator menjadi penentu agar proses 

identifikasi, katartis dan insight dapat terwujud. Penelitian sebelumnya telah 

menyebutkan bahwa  efektivitas biblioterapi bertujuan pada anak-anak biasanya 

berasal dari combinasi biblioterapi reseptif dan aktif (Heath, Smith and Young, 

2017). Reseptif  berarti bekerja melalui membaca, penerimaan dan diskusi 

berbagai teks penulis (puisi, cerita pendek, bagian dari novel), 

sedangkan teknik aktif (misalnya tulisan ekspresif, permainan situasi, 

perancangan, lukisan, kolase, bermain di instrumen, teater). Hal ini dapat 

menumbuhkan ekspresi diri dan mendukung berbagi emosi, ide melalui proses 

pembuatan sesuatu yang mereka buat (Montgomery and Maunders, 2015) .  

2.5.3 Aplikasi Biblioterapi  

Menurut Suparyo (2011) seperti dikutip dalam Shinn (2007) aplikasi biblioterapi 

adalah: 
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1. Mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan anak. Hal ini dilakukan 

melalui pengamatan, berbincang dengan orangtua, penugasan menulis dan 

pandangan hidup anak. 

2. Menyesuaikan tema yang tepat untuk terapi. 

3. Memotivasi anak dengan aktivitas pengenalan seperti mengajukan 

pertanyaan untuk mengasah pemahaman dari membaca cerita tersebut 

4. Melibatkan anak dalam fase mendapatkan informasi, berkomentar atau 

mendengarkan. Ajukan pertanyaan dan mulai berdiskusi tentang bacaan. 

Secara berkala, simpulkan apa yang terjadi secara panjang lebar. 

5. Memberikan waktu dalam beberapa menit agar anak bisa memikirkan apa 

yang tadi mereka baca 

6. Mendampingi anak sampai akhir terapi melalui diskusi dan menyusun daftar 

jalan keluar atau mungkin aktivitas lain. 

2.5.4 Tingkat Intervensi Biblioterapi 

Menurut Suparyo (2011) seperti dikutip dalam Shinn (2007) intervensi 

dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan yaitu intelektual, sosial, perilaku dan 

memecahkan masalah. Dari perspektif kesehatan mental biblioterapi diusulkan 

tidak hanya sebagai alat terapi, tapi juga sebagai sumber untuk mengatasi 

emosional dan sosial siswa  (Heath, Smith and Young, 2017).  

1. Pada tingkat sosial, individu dapat mengasah kepekaan sosial. Mereka dapat 

melampaui imajinasi dirinya melalui karakter orang lain. 

2. Pada tingkat perilaku, individu akan mendapatkan kepercayaan diri untuk 

membicarakan masalah-masalah yang sulit didiskusikan akibat rasa takut, 
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malu dan bersalah. Melalui membaca, individu didorong untuk berdiskusi 

masalah yang mereka hadapi tanpa malu. 

3. Pada tingkat emosional, individu dapat terbawa suasana dan 

mengembangkan kesadaran terkait wawasan emosional. Pada teknik ini 

menyediakan solusi terbaik dari bacaan cerita tersebut yang sama dengan 

dialami anak sehingga menumbuhkan rasa kemauan untuk menyelesaikan 

masalahnya. 

2.6 Konsep Perawatan Biblioterapi  

Keterbatasan yang dimiliki anak tunagrahita merupakan hambatan anak 

untuk melakukan peran dalam kehidupan. Peneliti ingin menggali permasalahan 

konsep diri terutama harga diri dan peran anak tunagrahita dengan menggunakan 

metode biblioterapi. Biblioterapi melibatkan anak-anak belajar dan menyalurkan 

pikiran maupun perasaan mereka dalam karakter cerita yang mengalami situasi 

dan perasaan mirip dengan mereka. Biblioterapi bermanfaat untuk anak-anak 

dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi emosi agar dapat mengurangi reaksi 

anak-anak dalam situasi yang sulit, termasuk rasa malu, bersalah dan anak tidak 

merasa sendiri (Mendel, 2016).  

Penelitian ini menggunakan biblioterapi dengan metode video, mewarnai 

dan juga berdiskusi. Peneliti ingin mengidentifikasi anak tunagrahita dengan 

menggunakan video cerita pendek yang berjudul “Teruslah Maju Menggapai 

Mimpi” dan “Tunjukkan Bahwa Kita Sama”. Penggunaan video didasari karena 

seiring perkembangan teknologi dan pengunaaan metode baru dalam 

pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan keinginan, motivasi, dan 

membawa pengaruh psikologis terhadap siswa (Haryoko, 2009). Pengunaan video 
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dirasa akan lebih efektif jika anak melihat, mendengar dengan gambar yang 

membuat audio maupun visual mereka bekerja. Kemudian peneliti ingin 

menerapkan tahapan katartis dimana anak dapat menyalurkan emosinya secara 

aman yaitu dapat melalui seni. Seni yang dimaksud adalah mewarnai. Melalui 

mewarnai anak akan mampu belajar dan mengingat kembali bagaimana motivasi 

atau informasi yang diberikan. Pada mewarnai anak juga dapat bereskpresi dengan 

warna yang dia sukai. Pada penelitian yang dilakukan oleh  (alavinezhad, 

Mousavi and Sohrabi, 2014) menyebutkan bahwa dengan seni dapat membantu 

anak dalam perkembangan kognitif mereka dan juga dapat memberikan 

kesempatan untuk meningkatkan kesadaran pada anak tentang hidupnya. 

Selanjutnya peneliti ingin menerapkan tahapan wawasan mendalam yaitu 

berdiskusi dengan anak tunagrahita tentang apa yang mereka lihat, apa yang 

mereka rasakan saat mereka menonton video dan mewarnai. Diskusi dilakukan 

untuk menggali apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan dan apa 

yang mereka pikirkan. Pada diskusi ini anak akan mampu bercerita kepada 

fasilitator yang selanjutnya fasilitator akan memberikan tanggapan untuk 

memberikan pemahaman pada anak yang sesuai.  

 Peneliti memberikan intervensi berupa biblioterapi selama 30 menit sesuai 

SOP yang digunakan peneliti secara bersamaan di ruang kelas masing-masing 

(Trihantoro, 2016). Penelitian ini akan membutuhkan tambahan mentor untuk 

membantu jalannya intervensi yang dilakukan sebanyak 3 orang. Prosedur pada 

terapi ini adalah dengan membagi anak tunagrahita dalam kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan. Kelompok kontrol tidak diberi biblioterapi kemudian untuk 

kelompok perlakuan diberikan biblioterapi. 
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2.7 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.7 Keaslian Penelitian 

No Judul dan Penulis 

Karya Ilmiah 

 Metode 

(Desain,Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis)  

Hasil 

1 Effects of art therapy 

on anger and self-

esteem in aggressive 

children (Ramin 

alavinezhad, 

Masoumeh Mousavi, 

Nadereh Sorabi, 

2014) 

- D: Deskriptif 

- S: 50 keluarga dan 30 

anak yang diambil 

- V Independent: 

kemarahan dan harga 

diri 

- V Dependent: anak-

anak 

- I: ChIA’s 

- A: ANCOVA 

- Keyword: anger, self-

esteem 

- ScienceDirect Journal 

- Terapi seni merupakan 

intervensi yang efektif 

untuk mengurangi tingkat 

kemarahan dan 

peningkatan pada harga 

diri  

- Terapi seni memberi 

kesempatan untuk 

meningkatkan kesadaran 

anak akan hidupnya  

- Dengan Terapi seni dapat 

membantu anak dalam 

perkembangan kognitif 

mereka 

2 Self-esteem at school 

and self-

handicapping 

In childhood: 

comparison of groups 

with learning 

disabilities  

(Marianna Alesi, 

Gaetano Rappo, and 

Anna amaria Pepi, 

2012) 

- D: quasy experimental 

- S: 56 Anak (28 

perempuan, 33 laki-laki) 

- V Independent: Harga 

diri dan ketrampilan diri  

- V Dependent: ketidak 

mampuan dalam belajar 

- I: uji Multidimensionale  

- A: - 

- Keyword : self esteem, 

self handicapping 

- ScienceDirect Journal 

- Harga diri meningkat 

sesuai usia  

- Koping keluarga, teman 

sebaya dapat mengurangi 

situasi kegagalan harga 

diri 

- Perlindungan diri masih 

dalam kondisi buruk 

- Kelompok normal lebih 

rendah di tingkat 

ketrampilan diri dibanding 

penyandang cacat 

3 The impact of 

bibliotherapy 

superheroes on 

youth who experience 

parental absence  

(Nurit Betzalel 

University of Haifa, 

Haifa, Israel Zipora  

Shechtman,2017) 

 

 

- D: quasy experimental 

- S: 187 anak  

- V Independent: perilaku 

kekerasan, kecemasan, 

agresi, orientasi,  

- biblioterapy, superhero 

- V Dependent: anak yang 

kehilangan orangtua 

- I: Modified National 

Youth Survey, Buss-Perry 

Aggression 

Questionnaire, kuesioner 

semi-terstruktur 

- A: - 

- Keyword : aggression, 

anxiety,biblioteraphy 

- SAGE Journal 

- Keefektifan dari 

biblioteraphy terhadap 

anak-anak berkebutuhan 

khusus 

- Biblioterapi  

kepahlawanan dapat 

peningkatan  tingkat  

harapan dan harga diri 

yang berkaitan rumah  

- Bibilioterapi superhero 

juga dapat menurunkan 

tingkat kecemasan 
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No Judul dan Penulis 

Karya Ilmiah 

Metode 

(Desain,Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

4 Using Children’s 

Literature to 

Strengthen 

Social and Emotional 

Learning (Melissa 

Allen Heath, Kathryn 

Smith and 

Ellie L. Young, 2017) 

- D: Deskriptif  

- S: anak sekolah dasar 

usia 5-11 tahun 

- V Independent: 

biblioterapi 

- V Dependent: anak 

sekolah dasar 

- I: - 

- A: - 

- Keyword : children’s 

mental health, social 

skills, biblioteraphy 

- SAGE Journal 

- Dari perspektif kesehatan 

mental biblioterapi 

diusulkan tidak hanya 

sebagai alat terapi, tapi 

juga sebagai sumber untuk 

mengatasi emosional dan 

social siswa 

- Lima potensi 

kesejahteraan sosial dan 

emosional anak yaitu 

kesadaran diri, kesadaran 

social, management diri 

kemampuan dalam 

berhubungan, kemampuan 

dalam mengambil 

keputusan 

- Metode dalam biblioterapi 

dapat menggunakan 

membaca buku, buku 

dibaca untuk 

peserta,brosur bantuan 

dengan informasi 

pendidikan ditawarkan 

kepada peserta; cerita 

/dongeng / dongeng diberi 

tahu tanpa menggunakan 

buku 

5 The effectiveness of 

creative bibliotherapy 

for internalizing, 

externalizing, and 

prosocial behaviors 

in children: A 

systematic review 

(Paul Montgomery,  

Kath Maunders,2015) 

 

- D:Quasy Experimental 

- S: 767 anak dengan usia 

5-15 tahun  

- V Independent: 

- V Dependent: 

- I:  Efek Cohen  

- A: Child Checklist 

Checker (CBCL) dan 

TRF 

- Keyword : biblioteraphy, 

cognitive behavioural  

- ScienceDirect Journal 

- Biblioterapi kreatif dapat 

memiliki efek positif 

kecil hingga sedang pada 

perilaku anak 

- Biblioterapi self-help 

Telah terbukti efektif 

juga untuk orang dewasa 

depresi 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotherapy and 

Creative Writing 

(Judit Béres,2015) 

 

 

 

 

 

 

- D: quasy Experimental 

- S:  anak sekolah 

menengah 

- V Independent: 

Biblioterapi 

- V Dependent: 

pengetahuan 

diri,keterampilan 

pemecahan masalah 

- program biblioterapi 

mempengaruhi sejumlah 

emosi dan kecerdasan 

perubahan dalam 

pembaca. 

- Metode membaca dan 

menulis 
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No Judul dan Penulis 

Karya Ilmiah 

Metode 

(Desain,Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

kreativitas, peningkatan 

citra diri positif, 

kemampuan beradaptasi, 

dan pengurangan tekanan 

- I: - 

- A: - 

- Keyword : youth, self-

knowledge, biblioteraphy 

- ScienceDirect Journal 

Hasil 

7 Affective 

Biblioteraphy untuk 

meningkatkan Self 

esteem pada anak 

Slow Learner di SD 

Inklusi (Diah 

Ekowati, 2015) 

 

- D: Quasy Experimental 

- S: 9 Anak sekolah 

- VIndependent: 

Biblioteraphy 

- V dependent: Self Esteem 

- I: Randomized Pre-test 

Post-Test Desain 

- A: Wilcoxon Signed Ranks 

test 

- Keyword : self esteem, 

slow learner, effective 

biblioteraphy 

- GoogleScholar 

- Biblioterapi dapat 

diterapkan dalam bentuk 

audio maupun visual. 

Seperti recorder, buku, 

video, film dan 

sebagainya 

- Cognitive biblioterapi 

adalah program yang 

dilakukan dengan cara 

hanya memberikan materi 

tertulis tanpa 

bertemu.Sedangkan 

affective biblioterapi 

peran fasilitator sangat 

penting.Fasilitator 

menjadi penentu agar 

proses identifikais, katartis 

dan insight dapat 

terwujud. Biblioterapi 

dapat diterapkan dalam 

bentuk audio maupun 

visual. Seperti recorder, 

buku, video, film dan 

seabagainya. 

8 Strategi 

pemberdayaan anak 

penyandang 

tunagrahita pada unit 

pelaksanaan teknis 

dinas (UPTD) pondok 

sosial Kalijudan 

Surabaya  

Nama Penulis dan 

Karya Ilmiah (Hamid 

Abdullah, 2013) 

- D:Deskriptif pendekatan 

kualitatif 

- S: Kepala dan Wakil 

UPTD Ponsos kalijudan 

Surabaya 

- V independent: -  

- V Dependent: - 

- Keyword : Anak 

penyandang tunagrahita 

- GoogleScholar 

-    Jumlah penyandang 

Tunagrahita di Indonesia 

sebesar 777.761 jiwa dari 

jumlah penyandang 

disabilitas  

-  Jawa Timur, prevelensi 

anak penderita T 

unagrahita sebanyak 

125.190 jiwa. Lembaga 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LBKM), 

menyatakan bahwa jumlah 

anak penyandang 

Tunagrahita di Surabaya 

mencapai 20%  
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No Judul dan Penulis 

Karya Ilmiah 

Metode 

(Desain,Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

9 Bringing 

Bibliotherapy for 

children to clinical 

practice (Marisa Rory 

Mendel, 2016) 

 

- D: deskriptif 

- S: 44 pelatih/staf 

- V independent: 

Biblioterapi 

- V dependent: anak-anak 

dalam klinik 

- I:- 

- A: - 

- Keyword : biblioteraphy 

- Journal Of American 

Academy of Child and 

AdolescentPsyciatry 

- Biblioterapi melibatkan 

anak-anak membaca dan 

menyalurkan pikiran 

maupun perasaan mereka 

dalam karakter cerita yang 

mengalami situisi dan 

perasaan mirip dengan 

mereka. 

- Biblioterapi bermanfaat  

 untuk anak-anak dalam 

mengidentifikasi dan 

mengeksplorasi emosi 

agar dapat mengurangi 

reaksi anak-anak dalam 

situasi yang sulit, 

termasuk rasa malu, 

bersalah dan anak tidak 

merasa sendiri 

10 Kelompok Realita 

Konseling untuk 

meningkatkan 

Konsep 

Diri Remaja dari 

Keluarga Broken 

Home (Desy Humaira 

Anita Novianty, 

2017) 

 

 

- D: Qualitative 

- S: 6 anak laki-laki 

- V Independent:  

- V dependent:Konsep diri 

remaja 

- I: Robson Questionare 

Scale 

- A:- 

- Keyword : Reality group 

conseling, self concept 

- Google Scholar 

- Hasil intervensi pada 

semua enam klien 

menunjukkan perubahan  

konsep diri lebih positif.  

- Konseling kelompok 

realitas dapat membantu 

remaja dari keluarga 

broken home ke 

meningkatkan konsep diri 

sebagai bingkai referensi 

dalam bertindak dan 

berinteraksi dalam 

lingkungan Hidup.  

11 Pengaruh Biblioterapi 

untuk mengubah  

Konsep Diri  siswa 

(Ardo Trihantoro, 

Dede Rahmat 

Hidayat, 2016) 

- D: Quasy Experiment 

- S: 12 siswa VII SMP 

- V Independent: 

Biblioterapi 

- V dependent: Konsep 

Diri 

- I: - 

- A: Whitney U-Test 

- Keyword : biblioteraphy, 

konsep diri  

- Google Scholar 

- Biblioterapi berguna untuk 

mengubah konsep diri, 

meningkatkan motivasi 

diri, ketahanan emosi dan 

tekanan mental,  membantu 

menambahkan langkah 

kerja.  

 

12 

 

 

 

 

 

 

Self-Esteem and 

Self-Concept 

Examination Among 

Gifted Students With 

ADHD (Megan 

Foley-Nicpon1, 

Heather Rickels1, 

- D: Cross Sectional 

- S:112 anak (6-18 tahun) 

- V Independent: 

Pemeriksaan harga diri 

dan konsep diri  

- V Dependent: ADHD 

- I: WISC-IV 

- Peningkatan Stress 

sangat tinggi terkait 

dengan kesulitan 

interpersonal , perilaku, 

kecerdasan, penampilan 

fisik, dan persepsi diri 

- Tingkat kepuasan atau  
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No Judul dan Penulis 

Karya Ilmiah 

 

 

 

Susan G. Assouline1, 

and Allison 

Richards1, 2012) 

Metode 

(Desain,Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

 

- A: MANOVA 

- Keyword : ADHD, self 

esteem, self concept 

- SAGE Journal 

Hasil 

 

 

 

 

kebahagiaan usia remaja 

lebih rendah dibanding 

anak-anak 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL dan HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

I

n

p

u

t 

           

           

           

           

            

p

r

o

s

e

s 

  

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

o

u

t

p

u

t 

Gambar 3.1 Kerangka konsep penelitian pengaruh biblioterapi terhadap konsep 

diri pada anak tunagrahita pendekatan Adaptasi Nursing Theory dari Callista Roy 

Keterangan:    = Diteliti   = Tidak Diteliti 

Stimulus 

Biblioterapi  

 

 

 

Visual Audio  Menggambar 

Audio Visual (Film/ 

Video) 

 

Buku, cerita 

pendek, majalah 

 

Kognator 
Regulator  

Learning 

 

  Judgment + 

 

 Emotion + 

 

Lobus Oksipital Lobus Temporalis Lobus Frontal  

Prefrontal Korteks  

Dorsalo Lateral Prefrontal 

Korteks 
Orbito Frontal Korteks 

Pengambilan Keputusan Psikologis dan motivasi + 

Mekanisme kontrol pada 

perubahan perilaku  

Integritas Psikologis dan Sosiologis + 

(Konsep Diri) 

Gambaran Tubuh/Personal, Ideal diri, Identitas Diri, 

Harga Diri, Fungsi Peran  
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Dari gambar 3.1 dapat diketahui bahwa biblioterapi dapat mempengaruhi 

proses belajar pada anak tunagrahita sehingga dapat mempengaruhi mekanisme 

koping yaitu adaptasi primer pada anak. Terapi yang digunakan untuk 

meningkatkan konsep diri adalah dengan intervensi biblioterapi yang mengandung 

tiga tahapan yaitu identifikasi, katartis kemudian wawasan mendalam. Setelah 

diberikan stimulus, proses kognator dan regulator akan berlangsung. Proses 

kognator adalah proses belajar sedangkan proses regulator adalah tahapan 

penyampaian informasi penyampaian informasi yaitu video yang berupa visual 

akan ditangkap oleh lobus oksipital. Selanjutnya penyampaian informasi yang 

berupa audio akan ditangkap oleh lobus temporalis tepatnya di area Wernicke. 

Pada tahap menggambar otak akan menangkap informasi melalui lobus Pre-

frontalis.  

Penangkapan informasi tersebut akan diproses di lobus pre-frontalis yang 

merupakan bagian terdepan dari lobus frontal. Masing-masing dari lobus frontal 

akan bekerja pada premotor korteks yang berguna untuk memilih perubahan, 

selanjutnya motor korteks membuat perubahan tingkah laku kemudian pada 

prefrontal korteks akan mengontrol proses kognitif untuk melakukan perubahan 

tingkah laku. Pada lobus frontal memiliki fungsi neuropsikiatri (planning, 

organizing, problem solving, selective attention, personality) dan fungsi motoric 

serta memediasi fungsi intelektual yang lebih tinggi yakni emosi dan perilaku. 

Pada otak bagian ini juga berfungsi perencanaan perilaku kognitif yang kompleks, 

ekspresi kepribadian, pengambilan keputusan dan perilaku sosial yang benar.  
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Didalam prefrontal korteks terdapat Orbito Frontal Cortex (OFC) yang 

mana berfungsi sebagai penerima proyeksi dari magnocellular, nucleus medial 

tengah dari mediodorsal thalamus yang berperan pada proses kognitif yang akan 

mempersepsikan baik dan buruk perilaku. Pada Dorsolateral Prefrontral Cortex 

(D-PFC) berfungsi untuk kognitif dan fungsi eksekutif seperti working memory, 

pembentukan niat tindakan yang goaldirected, penalaran abstrak, dan perhatian. 

Selain itu daerah otak ini berfungsi untuk pengendalian diri dan proses 

pengambilan keputusan dalam berperan sosial. Pengekspresian diri akan 

dilakukan pada lobus frontal bagian kiri.  

 Setelah proses berlangsung maka akan menghasilkan afektor dimana 

peningkatan konsep diri. Akibat konsep diri yang meningkat maka akan diikuti 

dengan peningkatan sosialisasi dan persepsi anak yang positif. Peneliti 

menggunakan teori adaptasi dari Callista Roy, dimana afektor pada penelitian ini 

adalah konsep diri. 

3.2 Hipotesis Penelitian  

H1: Ada pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri yaitu gambaran diri pada anak 

tunagrahita.  

H1: Ada pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri yaitu identitas diri pada anak 

tunagrahita.  

H1: Ada pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri yaitu harga diri pada anak 

tunagrahita.  

H1: Ada pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri yaitu ideal diri pada anak 

tunagrahita.  
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H1: Ada pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri yaitu peran diri pada anak 

tunagrahita.  
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN  

4.1 Desain Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian 

eksperimen semu (Quasy-experiment). Adapun desain penelitian berupa pengaruh 

biblioterapi terhadap konsep diri pada anak tungarahita adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Desain Penelitian 

         (Sumber: Nursalam, 2017) 

Subjek  Pra  Perlakuan  Pasca-Tes 

K-A    O   I   O1-A 

K-B    O   -   O1-B 

    Time 1  Time 2   Time 3  

Keterangan  

K-A : Subjek (Tunagrahita) Perlakuan 

K-B  : Subjek (Tunagrahita) Kontrol 

-   : Aktivitas lain disekolah 

O  : Observasi Konsep diri sebelum dilakukan Biblioterapi 

I  : Intervensi Biblioterapi 

O1 (A+B) : Observasi Konsep diri setelah dilakukan Biblioterapi 

  

Dalam rancangan ini, kelompok eksperimental diberi perlakuan 

sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua kelompok perlakuan diawali 

dengan pra-tes, dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran 

kembali (Pasca-tes) (Nursalam, 2017).  

4.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah semua subjek penelitian yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan (Nursalam, 2017). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

anak  tunagrahita  yang   bersekolah   di   Sekolah  Luar   Biasa   Sasanti Wiyata 
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sebanyak 24 Siswa dan Sekolah Luar Biasa AKW Kumara II sebanyak 18 Siswa 

yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Total dari populasi penelitian ini adalah 

42 responden. 

4.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan 

sebagai subyek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2017). Sampel dalam 

penelitian ini yaitu anak dan orangtua anak tunagrahita di SLB- BC Sasanti 

Wiyata dan SDLB AKW KUMARA II Surabaya. Total Sampel pada penelitian 

ini adalah 36 dengan kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:  

1. Anak dengan retardasi mental/ tunagrahita ringan dan sedang  

2. Anak dengan Tunagrahita dengan usia 8-15 tahun. 

4.2.3 Teknik Sampling Penelitian 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan 

keseluruhan subyek penelitian. Teknik sampling ini digunakan adalah purposive 

sampling, artinya suatu teknik yang diambil dengan menggunakan ciri-ciri khusus 

yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian (Nursalam, 2017).  
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4.2.4 Besar Sample 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

rumus jumlah besar sampel (Nursalam, 2017) : 

n =    N.z
2
 p.q 

                 d
2
 (N-1) + z

2
.p.q 

n =       42.1,9  .0,5.0,5 

                0,05
2
 (42-1) + (1,96)2.0,5.0,5 

 n =   36,416 

    1,0629 

 n =  36,1426 

 n = 36 responden 

Keterangan : 

n = Perkiraan besar sampel      

N = Perkiraan besar populasi 

z = Nilai standar normal untuk α = 0,05 (1,96) 

p = Perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1- p (100% - p) 

d = Tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05) 

4.3 Variabel Penelitian 

Peneliti menggunakan 6 variabel penelitian dalam penelitian ini.  

4.3.1 Variabel Independen  

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain. Suatu kegiatan stimulus 

yang dimanipulasi oleh peneliti menciptakan suatu dampak pada variabel 

dependen. Variabel bebas biasanya diamati dan diukur untuk diketahui hubungan 
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atau pengaruhnya terhadap variabel lain (Nursalam, 2017). Variabel Independen 

dalam penelitian ini berupa biblioterapi. 

4.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang nilainya ditentukan 

oleh variabel lainnya. Variabel respon akan muncul sebagai akibat dari manipulasi 

variabel-variabel lain (Nursalam,2017). Variabel dependen atau terikat dalam 

penelitian ini adalah konsep diri pada anak tunagrahita.  

Table 4.3 Variabel penelitian 

Variabel Nama variabel Sub variable 

Independen X Biblioterapi Menonton video 

Mewarnai  

Berdiskusi  

Dependen Y Konsep diri Gambaran diri 

Identitas diri 

Harga diri 

Ideal diri 

Peran  

     

4.4 Definisi  Operasional Penelitian 

Defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 4.4 Definisi operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel 

Independen 

 

Biblioterapi: 

 

 

 

 

 

Identifikasi: 

Terapi 

Menonton 

video  

 

 

 

 

Menonton Video yang 

berjudul “Teruslah 

Maju Menggapai  

Mimpi” 

dan“Tunjukkan 

Bahwa Kita Sama” 

untuk meningkatkan 

pemahaman pada anak 

tentang motivasi hidup 

 

SOP  

(Standar 

Operasional 

Prosedur) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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Variabel 

 

 

Definisi 

Operasional 

Katartis: 

Terapi 

mewarnai 

 

 

 

 

 

Wawasan 

Mendalam: 

Terapi dengan 

berdiskusi 

Parameter 

 

Mewarnai gambar 

yang telah 

dimodifikasi dan 

dilanjutkan berdiskusi 

untuk menggali 

permasalahan pada 

anak  

 

Tahapan Wawasan 

Mendalam  yaitu 

berdiskusi dan 

mencari solusi untuk 

memcahkan masalah 

Alat Ukur Skala Skor 

 

Variabel 

Dependen  

 

Gambaran 

Diri 

 

 

 

 Identitas 

Diri 

 

 

 

 

Harga Diri 

 

 

 

 

Karakteristik 

yang berubah 

sesuai dengan 

pertumbuhan 

dan 

perkembangan 

 

Kesadaran 

tentang diri 

sendiri yang 

didapat oleh 

individu dari 

penilaian 

orang lain 

 

Penilaian diri 

yang 

dilakukan 

seorang 

individu dan 

biasanya 

mengacu pada 

penerimaan 

diri 

 

Gambaran diri: 

- Optimis dalam 

kehidupan 

- Yakin dapat 

mengatasi masalah 

dalam diri sendiri 
- Mampu merawat diri 

sendiri  
 

Identitas diri: 

- Mampu menerima 

diri sendiri dengan 

tidak murung 

- Tidak mengisolasi 

diri karena keadaan 

yang berbeda 

 

 

 

Harga diri: 

- Percaya diri 

- Berpikir ketika ingin 

melakukan suatu hal 

- Menghargai dan 

merasa dihargai 

- Merasa puas dan 

senang atas dirinya 

 

 

 

Kuesioner 

Robson Self-

Concepts 

Scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran diri 

Kurang=1-10 

Baik=11-20 

 

 

 

 

 

 

Identitas diri 

Kurang=1-12 

Baik=13-24 

 

 

 

 

 

 

 

Harga diri 

Kurang=1-12 

Baik=13-24 
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4.5 Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini skala konsep diri yang dipakai adalah skala Instrumen 

penelitian yang digunakan peneliti untuk mengukur variabel independen dan 

dependent adalah dengan kuesioner Robson Self-Concepts Scale yang diambil dari 

penelitian oleh Humaira (2017). Terdapat 30 pertanyaan untuk menjelaskan harga 

diri, peran, identitas, ideal diri dan gambaran diri. Terdapat 14 soal untuk 

pertanyaan positif dan 16 soal untuk pertanyaan negatif. Point yang digunakan 

 

 

Variabel  

Ideal Diri 

 

 

 

Peran Diri 

 

 

 

 

 

 

 

Definisi 

Operasional 

Persepsi/pand

angan orang 

lain tentang 

bagaimana 

berperilaku 

yang baik. 

Penyesuaian 

individu 

terhadap 

lingkungan 

dalam 

berhubungan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

Parameter 

 

Ideal diri 

- Mampu melakukan 

tugas dengan baik 

- Tidak bergantung 

pada siapapun 

- Berambisi 

 

 

Peran: 

- Mampu 

mengekspresikan 

diri 

- Mampu 

bersosialisasi dengan 

orang lain 

- Mampu 

berkomunikasi 

- Tidak malu untuk 

mengemukakan 

pendapat 

 

Alat Ukur 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

 

 

Skor 

 

Ideal diri 

Kurang=1-14 

Baik=15-28 

 

 

 

 

 

Peran diri 

Kurang=1-12 

Baik=13-24 

 

 

Skor Total 

Baik= 61-120 

kurang= 0-60 

 

Unfavorable 

SS:1 

S:2 

TS:3 

STS:4 

Favorable: 

SS:4 

S:3 

TS:2 

STS:1 

Observasi: 

T: 0 

Y: 1. 
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dalam pengukuran konsep diri yaitu Unfavorable SS:1 S:2 TS:3 STS:4, 

Favorable: SS:4 S:3 TS:2 STS:1. Penilaian pada aspek gambaran diri yaitu “1-10= 

Kurang” dan “11-20= Baik”. Penilaian pada aspek identitas diri yaitu “ 1-12= 

Kurang” dan “13-24= Baik”. Penilaian paada aspek harga diri yaitu “1-12= 

Kurang” dan “13-24= Baik”. Penilaian pada aspek ideal diri yaitu “1-14= Kurang” 

dan “15-28= Baik”. Penilaian pada aspek peran yaitu “1-12= Kurang” dan “13-

24= Baik”. Skor total keseluruhan nilai baik = 61-120 dan nilai kurang 0-60.  

Penilaian  skor observasi yaitu Y: 1 T: 0.   

Berikut blueprint dan nilai acuan respon skala konsep diri:  

Table 4.5 Blueprint Skala Konsep Diri 

Aspek Item Jumlah 

Gambaran Diri (+) 9 

(-) 7,15,21,23 

5 

Identitas Diri (+) 22,26 

(-) 6,10,19,25 

6 

Harga Diri (+) 8,14,24 

(-) 3,16,27 

6 

Ideal Diri (+) 1,4,5 

(-) 13,18,20,28 

7 

Peran Diri (+) 2,17,29,30,11 

(-) 12 

6 

 

4.6 Uji Validitas dan Reabilitas 

  Suatu penelitian diperlukan adanya alat atau pengumpuan data yang valid 

dan aktual. Untuk mendapatkan data valid tersebut, diperlukan kuesioner yang 

sebelum digunakan di lapangan diadakan uji coba kuesioner untuk mencegah 

terjadinya kesalahan sistemik yang harus dihindari, karena akan merusak validitas 

dan kualitas penelitian (Nursalam, 2017). 

1.  Uji Validitas 

 Uji validitas menggunakan SPSS Pearson Correlation 21dengan tingkat 

signifikansi 5% dan 25 responden. Item Instrument dianggap valid dan relevan 
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jika r hitung > r tabel = 0,3961 berdasarkan tingkat signifikansi dan jumlah 

responden yang telah ditentukan. skor perhitungan memakai rumus korelasi 

Product Moment sebagai berikut: 

r :                N(ƩXY) - (ƩX ƩY) 

  {√ (    )  (   )} (      )  

Keterangan : 

r  : Koefisien Validitas 

X  : Skor pertanyaan tiap nomor 

Y  : Skor total subjek 

ƩX : Jumlah skor item 

ƩY : Jumlah skor total 

ƩX² : Jumlah kuadran skor item 

ƩY² : Jumlah kuadran skor total 

N  : Banyaknya subjek 

Hasil r tabel Uji Validitas pada penelitian ini adalah 0.3961. 

2. Uji Reabilitas 

 Uji reabilitas berfungsi sebagai penetapan instrumen yang dalam hal ini 

kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, untuk menghasilkan data yang 

kosisten. Uji reabilitas dengan metode alpha cronbach diukur berdasarkan skala 

alpha cronbach 0 sampai 1. Rumus perhitungan koefesien reabilitas 

menggunakan alpha cronbach adalah sebagai berikut: 

   r = [
 

(   )
] [  

    

   
] 

Keterangan :  

r  : Koefesien reabilitas instrumen (cronbach alpha) 

k  : Banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal  

Σσb² : Total varians butir istrumen 

σt² : Total varians 

 

Jika skala ini dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rank yang sama, maka 

ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
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(1) Nilai alpha Croncbach 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliable  

(2) Nilai alpha Croncbach 0,21 s.d 0,40 berarti sedikit reliable  

(3) Nilai alpha Croncbach 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliable  

(4) Nilai alpha Croncbach 0,61 s.d 0,80 berarti reliable  

(5) Nilai alpha Croncbach 0,81 s.d 1.00 berarti sangat reliable  

Dari data yang didapatkan, maka hasil uji reliable pada penelitian ini adalah 

1. Untuk pernyataan Favorable 0,761 berarti reliable 

2. Untuk pernyataan Unvavorable  0,754 berarti reliable 

4.7 Lokasi dan Waktu Pengambilan Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada SLB-BC Sasanti Wiyata dan SDLB AKW 

KUMARA II Surabaya pada bulan 28 Mei – 4 Juli 2018. 

4.8 Prosedur Pengumpulan dan Pengambilan Data Penelitian 

Pengumpulan data untuk pelaksaan penelitian dimulai dengan mendata 

setiap anak yang mengalami retardasi mental sedang-ringan. Peneliti memberi 

inform consent sebagai tindakan persetujuan untuk mengijinkan anaknya menjadi 

sampel dalam penelitian, dengan cara orang tua/wali memberikan tanda tangannya 

pada lembar inform consent tersebut. Peneliti juga memberikan kuesioner data 

demografi kemudian melakukan proses sampling dengan menggunakan metode 

purposive sampling dan melakukan seleksi dengan berpedoman pada kriteria 

inklusi.  

Sampel yang masuk dalam kriteria inklusi dilakukan  pre-test dan post-

test. Hasil pre-test didapatkan dari kuesioner konsep diri sebelum dilakukan terapi 

biblioterapi. Peneliti menginstruksikan kepada orang tua agar membantu anak 
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untuk mengisi kuesioner yang diberikan dan peneliti juga melakukan 

pendampingan jika anak dan orangtua merasa kurang paham dengan pertanyaan. 

Melakukan teknik purposive sampling untuk mengetahui jumlah anak yang akan 

dilakukan intervensi. Teknik pengumpulan dan pengambilan data antara 

kelompok intervensi dan pembanding adalah sebagai berikut : 

1. Kelompok intervensi 

 Peneliti memberikan intervensi berupa biblioterapi selama 30 menit sesuai 

SOP yang digunakan peneliti secara bersamaan di ruang kelas masing-masing 

(Trihantoro, 2016). Penelitian ini membutuhkan tambahan mentor untuk 

membantu jalannya intervensi yang dilakukan sebanyak 3 orang. Pada kelompok 

perlakuan  terdapat 18 anak yang nanti akan dibagi menjadi 2 untuk penempatan 

dilokasi yang berbeda dan akan menghasilkan 9 anak. Dari 9 anak pada masing-

masing sekolah akan dibagi menjadi 2 dan menghasilkan 4-5 anak untuk 

menempatkan anak menjadi 1 kelompok. Pembagian ini dilakukan mengingat 

daya tangkap dan ingat dari anak tunagrahita sangat lemah. 

Penelitian dilakukan selama 2 minggu selama 5 hari pada satu minggu dalam satu 

SLB yaitu sebagai berikut:  

1. Hari pertama minggu pertama dilakukan perkenalan kelompok, penetapan 

jadwal, aturan kelompok dan permainan, pengisian informed consent, bina 

hubungan saling percaya anatara responden dan fasilitator.  

2. Hari kedua minggu pertama dilakukan menonton video yang berjudul 

“Teruslah Maju Menggapai Mimpi” dan “Tunjukkan Bahwa Kita Sama”, 

anak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat mereka tentang 
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karakter cerita dan fasilitator dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

konsep video yang telah ditonton. 

3. Hari ketiga minggu pertama dilakukan mewarnai, sambil mewarnai 

masing-masing fasilitator yang terdapat di kelompok harus menanyakan 

kembali karakter dalam gambar tersebut agar anak mampu mengingat 

kembali. peneliti ingin menerapkan tahapan katartis dimana anak dapat 

menyalurkan emosinya secara aman yaitu dapat melalui seni (alavinezhad, 

Mousavi & Sohrabi, 2014).  

4. Hari keempat minggu pertama dilakukan menerapkan tahapan wawasan 

mendalam yaitu berdiskusi dengan anak tunagrahita tentang apa yang 

mereka lihat, apa yang mereka rasakan saat mereka menonton video dan 

mewarnai. Video dan mewarnai dapat membantu anak untuk melihat dan 

mengekspresikan diri dalam perkembangan kognitif mereka. Ekpresi 

artistik adalah komponen penting dalam perkembangan kepribadian dan 

pengalaman anak (Alavinezhad, 2014).  

5. Pada pertemuan kelima dilakukan dengan sekaligus menonton video, 

mewarnai dan berdiskusi untuk mengetahui seberapa dalam terapi yang 

diberikan dan perasaan anak setalah dilakukan terapi.  

Selanjutnya dilakukan terapi pada minggu kedua yaitu: 

1. Pada hari pertama minggu kedua dilakukan menonton video yang berjudul 

“Teruslah Maju Menggapai Mimpi” dan “Tunjukkan Bahwa Kita Sama”, 

anak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat mereka tentang 

karakter cerita dan fasilitator dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

konsep video yang telah ditonton. 
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2. Hari kedua minggu kedua dilakukan mewarnai, sambil mewarnai masing-

masing fasilitator yang terdapat di kelompok harus menanyakan kembali 

karakter dalam gambar tersebut agar anak mampu mengingat kembali. 

Peneliti ingin menerapkan tahapan katartis dimana anak dapat 

menyalurkan emosinya secara aman yaitu dapat melalui seni (alavinezhad, 

Mousavi and Sohrabi, 2014). 

3. Hari ketiga minggu kedua dilakukan menerapkan tahapan wawasan 

mendalam yaitu berdiskusi dengan anak tunagrahita tentang apa yang 

mereka lihat, apa yang mereka rasakan saat mereka menonton video dan 

mewarnai. Video dan mewarnai dapat membantu  anak untuk melihat dan 

mengekspresikan diri dalam perkembangan kognitif mereka. Ekpresi 

artistik adalah komponen penting dalam perkembangan kepribadian dan 

pengalaman anak (Alavinezhad, 2014).  

4. Hari keempat minggu kedua dilakukan dengan sekaligus menonton video, 

mewarnai dan berdiskusi untuk mengetahui seberapa dalam terapi yang 

diberikan dan perasaan anak setalah dilakukan terapi.  

5. Hari kelima minggu kedua dilakukan evaluasi yaitu anak menceritakan 

perasaan, keinginan dan memberikan post test tentang konsep diri 

menggunakan kuesioner Robson Self Concept Scale  yang diadopsi dari 

penelitian Humaira & Novianty, 2017.  

Selanjutnya dilakukan observasi pada tiap kelompok yaitu kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan.  

 

 



58 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

SKRIPSI             PENGARUH BIBLIOTERAPI TERHADAP…..        KARTIKA.H 

 
 

2. Kelompok Pembanding 

Pada kelompok pembanding, peneliti tidak memberikan intervensi selain 

program yang telah ditetapkan oleh sekolah. Setelah 2 minggu dengan 10 kali 

pertemuan, maka akan dilakukan pengukuran dengan post test 

4.9 Kerangka Operasional Penelitian  

Kerangka kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka kerja penelitian Pengaruh Biblioterapi terhadap Konsep diri 

pada anak Tunagrahita 

4.10 Analisis Data 

1. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan uji statistik Manova  

dengan derajat kemaknaan α ≤ 0.05 yang artinya jika hasil perhitungan α 

18 Responden Kelompok   

Pembanding 

Pre intervensi: 

Kuesioner Konsep diri 

 

18 Responden Kelompok 

Intervensi 

Pre intervensi: 

Kuesioner Konsep diri 

Intervensi:  

Terapi sesuai 

program Sekolah  

ANALISIS DATA 

uji statistik Wilcoxon signed rank dan Mann whitney U test 
 

Penyajian Hasil Penelitian 

Tabulasi Data 

Puprosive Sampling  

Besar sample  36 responden  
  

Seluruh siswa SLB yang berada di SLB-BC Sasanti Wiyata 

dan SDLB AKW Kumara II Surabaya yaitu 42 Siswa 
  

Intervensi: 

Biblioterapi 

Post intervensi: 

Kuesioner Konsep diri 

 

Post intervensi: 

Kuesioner Konsep diri  
 

Observasi 
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≤ 0.05 maka H1 diterima dan ada pengaruh intervensi biblioterapi 

terhadap konsep diri anak tunagrahita. Data akan dilihat manakah yang 

paling berpengaruh terhadap diberikannya biblioterapi ini. Data diolah 

menggunakan Softwere Product & Service Solution (SPSS) 21 sehingga 

didapatkan gambaran hasil penelitian.  

2. Analisis data juga menggunakan Uji Manova untuk mengetahui berapa 

variabel yang mengalami peningkatan yang signifikan serta melihat 

variabel mana yang mengalami peningkatan yang kuat.  

4.10 Etik Penelitian (Ethical Clearance) 

  Penelitian ini telah dilakukan uji etik yang dilakukan oleh Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan 

nomor 932-KEPK dengan keterangan LOLOS KAJI ETIK.  

4.12 Sikap Menghormati Orang (Respect to Human) 

4.12.1 Informed Concent 

  Peneliti memberikan pengarahan mengenai maksud dan tujuan penelitian 

tanpa ada paksaan dari peneliti kepada calon responden. Jika calon responden 

bersedia untuk diteliti maka akan diberikan inform concent. 

4.12.2  Anonimity ( Tanpa Nama) 

  Subyek penelitian yang dipilih sebagai responden, tidak dicantumkan 

namanya dan hanya diberi kode tertentu oleh peneliti untuk menghargai hak dan 

kewajiban responden. 

4.12.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

 Peneliti akan merahasiakan kerahasian responden selama penelitian dan 

hanya akan diberikan sewaktu-waktu untuk perkembangan dan kemajuan ilmu. 
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 Untuk memberikan proteksi terhadap kerahasiaan, dalam lembar kuesioner 

tidak dicantumkan identitas responden diganti dengan kode responden yang akan 

diisi oleh peneliti, penelitan juga dilakukan secara langsung oleh peneliti tidak 

melalui perantara selanjutnya data yang telah didapatkan akan dientri kedalam 

folder komputer oleh peneliti yang telah dilengkapi dengan password   dan untuk 

memberikan pernghormatan privasi responden sebelum responden mengisi 

kuesioner responden mengisi lembar persetujuan/ inform consent.   

4.12.4 Freedom  

 Perilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatu tanpa tekanan 

atau paksaan pihak lain, berarti responden bebas menentukan pilihan yang 

menurut pandangannya sesuatu yang terbaik. Responden mempunyai hak untuk 

menerima atau menolak asuhahan keperwatan yang diberikan namun pada 

penelitian ini, peneliti tidak melakukan intervensi asuhan keperawatan sehingga 

konteks kebebasan dalam penelitian ini adalah kebebasan dalam memilih 

mengikutipenelitian atau tidak. 

4.13 Berbuat Baik dan Tidak Merugikan (Beneficience and Non 

Maleficience)  

4.13.1 Nonmaleficience 

 Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cidera fisik dan psikologis 

pada klien. 

4.13.2 Beneficience 

 Berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan 

sesuatu pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau 
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kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain dan secara aktif 

berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan klien. 

4.13.3 Justice  

 Keterlibatan subjek penelitian berdasarkan persetujuan antar peneliti 

dengan klien, yang dilakukan oleh peneliti dengan sama dan adil. Keadilan dalam 

peneliti ini, diterapkan dengan memenuhi haksubjek untuk mendapatkan 

penaganan yang sama dan adil, dengan memberikan kesempatan yang sama dan 

menghormati persetujuan dalam informed consent yang telah disepakati. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian tentang 

penerapan biblioterapi terhadap konsep diri anak retardasi mental (tunagrahita) di 

SLB. Hasil penelitian gambaran umum lokasi penelitian serta data umum 

pembahasan sesuai tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 

Mei sampai 8 Juni 2018 dan 25 Juni sampai 4 Juli 2018. Data yang disajikan 

dalam bentuk tabel, grafik dan narasi yang meliputi : hasil penelitian dan 

pembahasan.  

5.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian meliputi gambaran umum, lokasi penelitian, karakteristik 

responden (usia,jenis kelamin, pekerjaan serta pendidikan orangtua responden), 

data khusus atau variabel yang diukur sebelum dan sesudah intervensi.  

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SLB Sasanti Wiyata Surabaya yang terletak di 

Jalan Simorejo Sari B-6, No. 28, Sukomanunggal, Simomulyo, Surabaya. Akte 

pendirian SLB tersebut adalah 24 Juli 1987. Berstatus Swasta dengan luas tanah 

200 m
2
. Tenaga pengajar berjumlah 12 guru. Memiliki ruang kelas sebanyak 12 

kelas, ruang laboratorium 1, ruang perpustakaan 1. Kebutuhan yang dilayani 

adalah B dan C.  

SLB AKW Kumara II Jalan Kalibokor Timur 165, Kertajaya, Gubeng, 

Surabaya. Akte pendiriannya adalah 07 Oktober 1963 dengan luas tanah 2500 m
2
. 

Berstatus Swasta. Memiliki 7 ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru serta 
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kamar mandi. Tenaga pengajar di SLB tersebut berjumlah 7 guru. Kebutuhan 

yang dilayani adalah C.  

Pelayanan yang diberikan di SLB Sasanti Wiyata yaitu pelayanan 

pendidikan khusus Tunagrahita dan autism, dimana kegiatan pembelajaran 

dimulai pukul 07.00 sampai 10.00 berlaku untuk senin sampai sabtu. Pelayanan 

yang diberikan di SLB AKW KUMARA II pelayanan pendidikan khusus 

tunagrahita dan air minum yang sudah disediakan. 

5.1.2 Data Umum Karakteristik Responden 

Data umum menguraikan karakteristik responden yang meliputi usia,jenis 

kelamin, pekerjaan serta pendidikan orangtua responden.  

Tabel 5.1 Distribusi responden menurut usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir 

serta pekerjaan ayah dan ibu responden.  

Karakteristik 

Responden 

Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok Kontrol Uji 

Homogenitas 

Jumlah    Presentase Jumlah  Presentase 

Usia: 

8-10 th 

11-12 th 

13-15 th 

 

4 

8 

6 

 

22,23% 

44,44% 

33,33% 

 

5 

7 

6 

 

27,78% 

38,89% 

33,33% 

    p = 0.002 

 

p = > 0.005 

Jumlah  18 100% 18 100% 

Jenis Kelamin: 

Laki-Laki 

Perempuan  

 

11 

7 

 

61,11% 

38.89% 

 

11 

7 

 

61,11% 

38,89% 

     p = . 

 

p = > 0.005 

Jumlah  18 100% 18 100% 

Pendidikan Terakhir 

Ayah: 

SLTP 

SLTA 

Akademik/Perguruan 

Tinggi 

Tidak Sekolah 

Meninggal 

 

 

5 

11 

0 

 

0 

2 

 

 

27,78% 

61,11% 

0% 

 

0% 

11,11% 

 

 

1 

11 

3 

 

1 

2 

 

 

5,56% 

61,11% 

16,67% 

 

5,56% 

11,11% 

 

 

   p = 0.000 

 

p = > 0.005 

Jumlah 18 100% 18 100% 
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Karakteristik 

Responden 

Kelompok 

Intervensi 

Kelompok Kontrol Uji Homogen 

Jumlah  Presentase Jumlah     Presentase 

Pendidikan Terakhir 

Ibu: 

SLTP 

SLTA 

Akademik/Perguruan 

Tinggi 

Tidak Sekolah 

Meninggal 

 

 

6 

6 

0 

 

5 

1 

 

 

33,33% 

33,33% 

0% 

 

27,78% 

5,56% 

 

 

5 

10 

1 

 

2 

0 

 

 

27,78% 

55,56% 

5,56% 

 

11,11% 

0% 

   

     p = 0.005 

 

p = > 0.005 

Jumlah 18 100% 18 100% 

Pekerjaan Ayah: 

Swasta/Wiraswasta 

Petani 

PNS/ABRI 

Tidak Bekerja 

Meninggal 

 

15 

0 

0 

1 

2 

 

83,33% 

0% 

0% 

5,56% 

11,11% 

 

15 

0 

0 

1 

2 

 

83,33% 

0% 

0% 

5,56% 

11,11% 

      

     p = . 

 

p = > 0.005 

Jumlah  18 100% 18 100% 

Pekerjaan Ibu: 

Swasta/Wiraswasta 

Petani 

PNS/ABRI 

Tidak Bekerja 

Meninggal 

 

12 

0 

0 

5 

1 

 

66,67% 

0% 

0% 

27,78% 

5,56% 

 

10 

0 

1 

7 

0 

 

55,56% 

0% 

5,56% 

38,89% 

0% 

      

     p = 0.018 

 

p = > 0.005 

Jumlah  18 100% 18 100% 

 

Tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 

11-12 tahun pada kedua kelompok yaitu sebanyak 8 responden (44,44%) dan 7 

responden (38,89%). Berjenis kelamin laki-laki (61,11%) yaitu sebanyak 11 

responden. Pendidikan terakhir ayah responden pada kedua kelompok sebagian 

besar lulus SLTA pada kelompok perlakuan (61,11%) sebanyak 11 orang. 

Pendidikan terakhir ibu responden sebagian besar lulus SLTA pada kelompok 

perlakuan (33,33%) sebanyak 6 orang dan pada kelompok kontrol (55,56%) 

sebanyak 10 orang. Sebagian besar pekerjaan ayah responden pada masing-

masing kelompok wiraswasta/swasta (83,33%) sebanyak 15 orang.  
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5.1.3 Variabel yang diukur 

Hasil kuesioner yang diberikan kepada orang tua, dapat diperoleh data tentang 

apakah biblioterapi dapat mempengaruhi konsep diri. Variabel dari konsep diri 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Distribusi Responden Gambaran Diri Anak Pada Retardasi Mental 

(Tunagrahita)  

Data yang didapatkan dari kuesioner sebelum dan sesudah biblioterapi 

diberikan pada kelompok perlakuan dan kontrol  

Tabel  5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Gambaran Diri Pada Anak 

Retardasi Mental (Tunagrahita) Di SLB 

Parameter Skor Kelompok Perlakuan Skor Kelompok Kontrol  

 

N 

 

 

% 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

B K B K B K B K 

f      % f      % f      % f      % f      % f      % f      % f      % 

Optimis  2 11.

11 

16 88.

89 

13 72.

22 

5 27.

28 

2 11.

11 

16 88.

89 

2 11.

11 

16 88.

89 

18 100 

Penilaian 

penampila

n diri  

5 27.

78 

13 

 

72.

22 

2 11.

11 

16 88.

89 

5 27.

78 

13 72.

22 

4 22.

22 

14 77.

78 

18 100 

Mampu 

merawat 

diri sendiri  

 

0 

 

  0 

 

18 

 

10

0 

 

4 

 

22.

22 

 

14 

 

77.

78 

 

2 

 

11.

11 

 

16 

 

88.

89 

 

1 

 

5.5

6 

 

17 

 

94.

44 

 

18 

 

100 

 

Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa variabel gambaran diri yang terdiri dari 

dimensi optimis, penilaian penampilan diri, kemampuan merawat diri sebelum 

dan sesudah dilakukan biblioterapi pada kelompok perlakuan menunjukkan 

peningkatan paling baik pada dimensi optimis. Peningkatan ini dapat dilihat dari 

nilai pre-test pada kelompok perlakuan dengan baik 2 responden menjadi baik 13 

responden. Namun pada kelompok kontrol tidak terjadi peningkatan yaitu 

sebanyak baik 2 responden 
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2. Distribusi Responden Berdasarkan Identitas Diri Anak Retardasi Mental 

(Tunagrahita) 

Tabel  5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Identitas Diri Pada Anak Retardasi 

Mental (Tunagrahita) Di SLB 

Paramete

r 

Skor Kelompok Perlakuan Skor Kelompok Kontrol N % 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

B K B K B K B K 

f        

% 

f          

% 

f      % f      % f      % f      % f      % f      % 

Mampu 

menerima 

diri 

sendiri  

 

 

7 

 

38.

89 

 

11 

 

61.

11 

 

16 

 

88.

89 

 

2 

 

11.

11 

 

2 

 

11.

11 

 

16 

 

88.

89 

 

4 

 

22.

22 

 

14 

 

77.

78 

 

18 

 

100 

Tidak 

murung  

1 5.5

6 

17 94.

44 

6 33.

33 

12 66.

67 

4 22.

22 

14 77.

78 

5 27.

78 

13 72.

22 

 

18 100 

Tabel 5.3 menunjukkan hasil variabel identitas diri dengan dimensi 

mampu menerima keadaan diri sendiri dan tidak murung sebelum dan sesudah 

dilakukan biblioterapi pada kelompok perlakuan menunjukkan peningkatan paling 

baik pada dimensi mampu menerima diri sendiri. Peningkatan ini dibuktikan 

dengan hasil pre-test  dengan baik 7 responden menjadi baik 16 responden 

kelompok perlakuan.  Kelompok kontrol juga menunjukkan peningkatan namun 

tidak kuat yaitu baik 2 responden menjadi baik 4 responden.  
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3. Distribusi Responden Berdasarkan Harga Diri Anak Retardasi Mental 

(Tunagrahita) 

Tabel  5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Harga  Diri Pada Anak Retardasi 

Mental (Tunagrahita) Di SLB 

Paramet

er 

Skor Kelompok Perlakuan Skor Kelompok Kontrol  

N 

 

% Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

B K B K B K B K 

f      % f      % f      % f      % f      % f      % f      % f      % 

Percaya 

Diri 

2 11.

11 

16 88.

89 

13 72.

22 

4 22.

22 

3 16.

67 

15 83.

33 

4 22.

22 

14 77.

78 

18 100 

Berusah

a dengan 

baik  

5 27.

78 

13 72.

22 

7 38.

89 

1 5.5

6 

2 11.

11 

16 88.

89 

2 11.

11 

16 

 

88.

89 

18 100 

Mengha

rgai dan 

merasa 

dihargai 

3 16.

67 

15 83.

33 

5 27.

78 

2 11.

11 

1 5.5

6 

17 94.

44 

2 11.

11 

16 88.

89 

18 100 

Merasa 

bangga  

2 11.

11 

16 88.

89 

10 55.

56 

3 16.

67 

2 

 

11.

11 

16 88.

89 

3 16.

67 

15 83.

33 

18 100 

 

Tabel 5.3 menunjukkan hasil variabel harga diri dengan dimensi percaya 

diri, berusaha dengan baik, menghargai dan merasa dihargai, merasa puas dan 

senang pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan. Hasil pretest 

menunjukkan peningkatan paling baik terjadi pada kelompok perlakuan dengan 

dimensi percaya diri yaitu baik sebesar 2 responden menjadi 13 responden dan 

bangga yaitu baik sebesar 2 responden menjadi 10 responden. Kelompok kontrol 

tidak terjadi peningkatan yang berarti. 
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4. Distribusi Responden Berdasarkan Ideal Diri anak Retardasi Mental 

(Tunagrahita) 

Tabel  5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Ideal  Diri Pada Anak 

Retardasi Mental (Tunagrahita) Di SLB 

Parame

ter 

Skor Kelompok Perlakuan Skor Kelompok Kontrol N % 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

B K B K B K B K 

f      % f      % f      % f     % f      % f      % f      % f      % 

Menger

jakan 

Tugas 

 

2 

 

11.

11 

 

16 

 

88.

89 

 

10 

 

55.

56 

 

8 

 

44.

44 

 

8 

 

44

.4 

 

10 

 

55.

56 

 

7 

 

38

.8 

 

11 

 

61.

11 

 

18 

 

100 

Tidak 

bergant

ung  

 

14 

 

77.

78 

 

4 

 

22.

22 

 

12 

 

66.

67 

 

6 

 

33.

33 

 

13 

 

 

72

.2 

 

5 

 

27.

78 

 

12 

 

66

.6 

 

6 

 

33.

33 

 

18 

 

100 

Beramb

isi 

 

8 44.

44 

10 55.

56 

15 83.

33 

3 16.

67 

9 50 9 50 7 38

.8 

11 61.

11 

18 100 

 

Tabel 5.5 menunjukkan variabel ideal diri dengan dimensi mampu 

mengerjakan tugas, tidak bergantung dan berambisi pada kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada dimensi 

mampu mengerjakan tugas dengan baik yaitu baik sebesar 2 responden menjadi 

baik sebesar 10 responden. Kelompok kontrol tidak terjadi peningkatanm yang 

berarti pada masing-masing dimensi.  
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5. Distribusi Responden Berdasarkan Peran Diri anak Retardasi Mental 

(Tunagrahita)  

Tabel 5.6 Distribusi Responden Berdasarkan Peran  Pada Anak 

Retardasi Mental (Tunagrahita) Di SLB 

Paramete

r 

Skor Kelompok Perlakuan Skor Kelompok Kontrol  

N 

 

% Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

B K B K B K B K 

f     % f    % f      % f     % f    % f     % f    % f      % 

Mampu 

mengeks

presikan 

diri 

 

9 

 

50 

 

10 

 

5.

56 

 

1

4 

 

77.

78 

 

4 

 

22

.2

2 

 

4 

 

22.

22 

 

14 

 

77.

78 

 

4 

 

22.

22 

 

14 

 

77.

78 

 

18 

 

100 

Bersosiali

sasi  

2 11.

11 

16 88

.8

9 

9 50 9 50 5 27.

78 

13 72.

22 

5 27.

78 

13 72.

22 

18 100 

Berkomu

nikasi 

baik 

6 33.

33 

12 66

.6

7 

1

5 

83.

33 

3 16

.6

7 

9 50 9 50 8 44.

44 

10 55.

56 

18 100 

Tidak 

malu  

 

8 

 

44.

44 

 

10 

 

55

.5

6 

 

9 

 

50 

 

9 

 

50 

 

7 

 

38.

89 

 

11 

 

61.

11 

 

7 

 

38.

89 

 

11 

 

61.

11 

 

18 

 

100 

Tabel 5.6 menunjukkan variabel peran diri mengalami peningkatan pada 

pada kelompok perlakuan dengan dimensi mampu berekspresi, bersosialisasi, 

berkomunikasi dan tidak malu. Peningkatan paling kuat terjadi pada dimensi 

mampu bersosialisasi dibuktikan oleh hasil pretest yaitu baik sebesar 2 responden 

menjadi 16 responden. Kelompok kontrol tidak mengalami peningkatan. 
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6. Uji Normalitas dan Homogenitas 

Tabel 5.7 Uji normalitas dan homogenitas 

Variabel Normalitas Homogenitas Keterangan 

Gambaran Diri 0.689 0.769 Normal dan Homogen 

Identitas Diri 0.184 0.259 Normal dan Homogen 

Harga Diri 0.159 0.719 Normal dan Homogen 

Ideal Diri 0.058 0.107 Normal dan Homogen 

Peran Diri 0.019 0.462 Tidak Normal dan Homogen 

 

7. Distribusi Pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri pada anak Retardasi 

Mental di SLB  

Data yang didapatkan dari kuesioner sebelum dan sesudah biblioterapi 

diberikan pada kelompok perlakuan dan kontrol  

Tabel 5.8 Distribusi Pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri pada anak 

Retardasi Mental di SLB 

Variabel  Perlakuan Kontrol Sig. Partial  

Eta 

Square Pre Post Pre Post 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Gambaran 

diri 

9.17 1.200 10.17 1.681 8.56 1.542 8.61 1.501 0.005    0.208 

Identitas 

Diri 

10.94 1.259 12.67 1.782 11.22 1.003 11.50 1.339 0.033    0.127 

Harga Diri 11.44 1.381 13.50 0.389 11.06 1.211 11.389 0.389 0.001    0.302 

Ideal diri 14.00 0.970 16.11 0.412 14.67 14.14 14.333 0.412 0.004    0.127 

Peran 12.06 1.434 12.44 0.534 12.44 1.947 12.389 0.534 0.006    0.203 

 
    

Hasil Uji Manova menunjukkan bahwa gambaran diri memiliki nilai 

0.005, identitas diri memiliki nilai 0.033, harga diri memilki nilai 0.001, ideal diri 

memiliki nilai 0.004 dan peran memiliki nilai 0.006.  Peningkatan konsep diri 

yang paling signifikan dibuktikan dengan uji manova pada konsep diri adalah 

harga diri dengan nilai p = 0,001 dan level kepercayaan 95% yang artinya terdapat 

perbedaan yang bermakna antara konsep diri sebelum dan sesudah dilakukan 

biblioterapi dalam kelompok perlakuan.  
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Hasil menunjukkan mean pada gambaran diri kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan sebesar 1.00, 1.73 pada identitas diri, 2.06 pada harga 

diri, 2.11 pada ideal diri dan 0.38 pada peran diri yang artinya biblioterapi 

memberikan efek yang positif.  

8. Partial Eta Square 

Tabel 5.9 Partial Eta Square Pada Variabel Harga Diri 

Variabel Eta Partial Eta Squared 

Harga Diri 0.549 0.302 

Uji Partial Eta Square menunjukkan bahwa nilai pengaruh terbesar dari 

biblioterapi terhadap konsep diri adalah variabel harga diri yang bernilai 0.302 

dengan signifikan mendekati 1.00 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pengaruh biblioterapi terhadap gambaran diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB  

 Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil pada kelompok 

perlakuan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dibuktikan oleh selisih 

hasil pretest dan posttest pada kelompok perlakuan. Faktor usia dapat 

mempengaruhi peningkatan gambaran diri. Dari data yang didapatkan, diketahui 

sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki berusia 11-12 tahun. Pada 

usia tersebut anak dapat menangkap penjelasan dengan baik. Usia dapat 

mempengaruhi anak untuk berfikir bahwa dirinya harus mampu untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan. Faktor pekerjaan orangtua juga dapat 

mempengaruhi peningkatan pada gambaran diri. Diketahui pada penelitian ini, 
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orang tua yang bekerja lebih memiliki frekuensi yang sama dengan orang tua yang 

bekerja.  

 Teori Gambaran diri yang buruk ini sesuai dengan karakteristik yang 

dikemukakan oleh Semiun (2006) yaitu terbatasnya ketrampilan kompetensi 

personal terutama dalam hal kurangnya kemampuan dalam hal menolong diri 

sendiri dan cara merawat diri sendiri. Kemampuan anak yang seperti ini dapat 

dilatih untuk tetap bertahan meningkatkan kemampuan merawat diri dan menjaga 

keterampilan diri di lingkungan dimana dia berada. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Indrawati (2014) bahwa didalam pergaulan anak tunagrahita 

tidak dapat mengurus diri sendiri dan membutuhkan bantuan terus menerus, 

bahkan terkadang mereka tidak memiliki teman karena kelemahan dalam menjaga 

perawatan diri mereka. 

 Data menunjukkan peningkatan setelah dilakukannya biblioterapi pada 

dimensi dalam hal mampu merawat diri yang cukup baik. Hasil observasi yang 

dilakukan selama 4 kali dalam 2 minggu menunjukkan ada beberapa anak yang 

mengalami peningkatan kemampuan perawatan diri sendiri diakibatkan oleh usia 

anak itu sendiri yang masuk dalam kategori usia 12-15 tahun dan ketanggapan 

dalam memahami pesan yang disampaikan. Kurangnya peningkatan kemampuan 

merawat diri sendiri dikarenakan mengingat motorik anak tunagrahita sedikit 

terganggu yang menyebabkan anak kurang mampu untuk memperdulikan 

perawatan dirinya. bahwa retardasi mental/ tunagrahita adalah penurunan fungsi 

intelektual yang langsung dan dapat menyebabkan beberapa keterbabatasan 

perkembangan, komunikasi, dan merawat diri sendiri (Indrawati, 2014).  
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 Berdasarkan uraian pembahasan mengenai pengaruh biblioterapi terhadap 

konsep diri terutama gambaran diri pada anak tunagrahita sangat perlu dilakukan 

untuk menumbuhkan rasa optimis, menggali kemampuan anak terutama dalam 

bidang merawat diri sendiri. Metode ini sangat menarik untuk belajar bagaimana 

berperilaku yang baik terutama dalam hal merawat diri. Biblioterapi mampu 

meningkatkan lima potensi kesejahteraan sosial dan emosional anak yaitu 

kesadaran diri, perawatan diri , management diri kemampuan dalam berhubungan, 

kemampuan dalam mengambil keputusan (Allen Heath, 2017). 

5.2.2  Pengaruh biblioterapi terhadap identitas diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB 

 Penelitian menunjukkan hasil pada kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut dibuktikan oleh selisih hasil pretest dan 

posttest pada kelompok perlakuan. Pada hasil pretest  didapatkan bahwa anak 

tunagrahita yang menyendiri dan terlihat murung. Hasil posttest menunjukkan 

bahwa ada pengaruh biblioterapi terhadap identitas diri anak retardasi mental 

(tunagrahita) pada kelompok perlakuan. Faktor lingkungan/ orang tua yang dapat 

menerima keadaan anak akan mempengaruhi jati diri/ identitas diri anak.  

 Sebagian besar anak tunagrahita yang memiliki identitas diri yang negatif 

pada kelompok kontrol dan perlakuan yaitu dibuktikan dengan sikap dan respon 

anak yang tidak mau berkumpul dengan teman sebayanya dan tidak mau 

memperdulikan orang lain bahkan dirinya sendiri. Anak akan tetap diam ditempat 

duduk meskipun orang lain membujuknya untuk bersosialisasi. Observasi yang 

dilakukan pada penelitian ini menunjukkan anak mengisolasi dirinya dari orang 
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lain, bahkan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh orang lain, anak 

cenderung menunduk dan menjawab dengan nada yang rendah.  

 Penerimaan oleh lingkungan yang kurang baik akan menjadikan persepsi 

yang tidak baik juga pada anak tunagrahita. Penelitian yang dilakukan oleh Alesi, 

Rappo and Pepi (2012) menyebutkan bahwa anak tunagrahita ditolak oleh teman 

sebayanya dalam bersosialisasi sehingga mereka menjadi tidak mau 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang. Persepsi ini akan terus melekat 

pada anak tunagrahita dan anak enggan untuk merubah perilakunya. Hal ini juga 

sudah dijelaskan bahwa karakteristik anak tunagrahita yaitu kurangnya aspek 

perhatian dan kesadaran akan dirinya sendiri (Semiun, 2006).  

 Pemberian biblioterapi pada kelompok perlakuan menunjukkan peningkatan 

identitas diri pada dimensi kemampuan menerima keadaan diri sendiri yang 

mengakibatkan anak sudah tidak mengisolasi diri lagi. Metode biblioterapi ini 

menjadi sarana pembelajaran yang menarik bagi anak tunagrahita. Penyampaian 

pesan dalam biblioterapi mampu meningkatkan identitas diri yang menyebabkan 

anak mampu sadar akan keadaan dirinya. Hasil observasi menunjukkan 

tumbuhnya kesadaran akan dirinya sendiri, anak tidak ragu untuk menjelaskan 

perasaan dirinya kepada fasilitator dan anak akan mulai terbiasa untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan  

bahwa biblioterapi didasarkan pada asumsi melalui identifikasi dengan karakter 

cerita, anak-anak dapat berpikir tentang  kesulitan mereka sendiri dan menemukan 

solusi untuk pribadi masalah (Betzalel and Shechtman, 2017).  

Pemberian terapi seni yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

meningkatkan kesadaran diri anak tunagrahita. Anak akan melihat, memahami 
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dan membayangkan ketika dirinya seperti tokoh dalam cerita tersebut. Hal ini 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh alavinezhad (2014) bahwa Terapi 

seni merupakan intervensi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemarahan serta 

dapat meningkatkan kesadaran dirinya. 

 Peningkatan identitas diri ini juga diakibatkan pada tahap diskusi metode 

biblioterapi ini yaitu dapat meningkatkan kesadaran diri akan keadaannya. Anak 

dapat menemukan karakter tokoh didalam cerita sehingga dalam menyelesaikan 

masalah bisa mempertimbangkan kemudian mendiskusikan kepada fasilitator atau 

orang lain (Shinn, 2007). 

 Pada penelitian ini di tahap pemutaran video anak akan didampingi untuk 

meningkatkan konsentrasi anak. Tahap diskusi metode biblioterapi anak akan 

dibujuk untuk menceritakan apa yang dirasakan dan fasilitator akan membantu 

memberikan masukan untuk membantu memperbaiki konsep diri anak terutama 

identitas anak.  

5.2.3  Pengaruh biblioterapi terhadap harga diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB 

 Penelitian menunjukkan hasil pada kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut dibuktikan oleh selisih hasil pretest dan 

posttest pada kelompok perlakuan. Sebagian besar hasil penelitian yang 

didapatkan menunjukkan bahwa anak memiliki kepercayaan diri dan rasa ingin 

tahu yang kurang. Kepercayaan diri pada penelitian ini menunjukkan bahwa anak 

kurang mampu menjawab pertanyaan, kurang mampu mengerjakan tugas yang 

diberikan dengan baik. Hasil observasi yang dilakukan selama 4 kali dalam 2 
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minggu juga menunjukkan bahwa anak mengalami kegagalan dalam harga diri. 

Anak tidak mau mencapai kemampuan dalam bidang akademik.  

 Faktor yang dapat menyebabkan anak kehilangan kepercayaan dirinya 

adalah pergaulan dengan teman sebayanya. Anak tunagrahita cenderung di jauhi 

karena anak tunagrahita mengalami kelambatan dalam berinteraksi social. Hal ini 

dijelaskan dalam penelitian oleh Trihantoro (2016) bahwa harga diri anak 

tunagrahita yang mengalami penyimpangan seperti tidak kemampuan untuk 

bersosialisasi.  

 Terbentuknya self esteem pada anak tunagrahita yaitu kepercayaan diri 

dengan mau menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik, kepercayaan diri 

anak akan muncul ketika lingkungan sekitarnya dapat menerima dirinya serta 

melibatkannya dalam kegiatan dan mampu menghargai orang lain dengan tidak 

mengganggu teman sebayanya (Ekowati, 2015).   

 Pemberian terapi biblioterapi dan pengisian post-test mampu meningkatkan 

harga diri yang disebabkan oleh faktor usia anak. Ketika anak pada usia 10 tahun 

keatas, anak akan mampu menghargai diri sendiri yang akan menumbuhkan 

kepercayaan diri dalam diri sendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Alesi 

(2012) bahwa usia akan menyebabkan peningkatan pada menghargai diri sendiri 

sehingga timbul kepercayaan dirinya. 

 Teknik pemberian biblioterapi dapat meningkatkan harga diri pada anak 

tunagrahita melalui masuknya imajinasi anak tunagrahita ke dalam pesan yang 

disampaikan. Pendampingan oleh fasilitator menyebabkan anak berkonsentrasi 

dan jika anak mengalami ketidak pahaman, anak dapat menyampaikan 

pendapatnya kepada fasilitator dalam kelompok. Penggunaan biblioterapi dapat 
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meningkatkan persepsi yang nanti akan diproses di dalam otak dan menyebabkan 

perubahan perilaku pada anak. Setelah diberikannya stimulus, akan terjadi proses 

pembelajaran dan proses saraf pada otak. Proses pembelajaran pada anak ini akan 

mampu meningkatkan konsep diri pada anak tunagrahita. Penggunaan  

biblioterapi dapat meningkatkan harga diri dan pengembangan harapan hidup 

Zipora Shechtman (2017).  

 Peningkatan harga diri ini juga disebabkan oleh faktor keterampilan anak 

dalam mengerjakan tugas. Tugas yang dapat dikerjakan baik oleh anak 

tunagrahita menyebabkan mereka percaya diri akan kemampuan yang mereka 

miliki. Kemampuan yang seperti ini menyebabkan anak merasa diterima dalam 

lingkungan dan masyarakat. 

5.2.4 Pengaruh biblioterapi terhadap ideal diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB 

 Penelitian menunjukkan hasil pada kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut dibuktikan oleh selisih hasil pretest dan 

posttest pada kelompok perlakuan. Anak kurang memiliki kemampuan dalam 

melakukan tugas, bergantungan terhadap orang lain dan kurangnya ambisi pada 

masing-masing kelompok perlakuan dan kontrol.  

 Buruknya ideal diri pada anak diakibatkan karena kurangnya motivasi anak 

untuk berkembang. Faktor pendidikan orang tua juga dapat berdampak pada 

rendahnya ideal diri pada anak. Orangtua dengan pengetahuan yang rendah dapat 

menyebabkan anak tidak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang baik. 

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2015) yaitu anak 

tunagrahita memiliki beberapa kekurangan pada tingkah laku sosial, tercakup hal-
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hal seperti ketertarikan dan ketergantungan yang disebabkan kurangnya perhatian 

orang tua dalam hal pengetahuan.  Anak akan tidak peduli dengan hidupnya dan 

dalam hal akademik yang nantinya menyebabkan anak tidak mau mengerjakan 

tugas yang diberikan.  

 Peningkatan ideal diri pada semua dimensi diakibatkan oleh berbagai faktor. 

Peningkatan konsentrasi saat diberikan terapi biblioterapi menjadi salah satu 

faktor utama pada peningkatan ideal diri. Pendidikan yang diterima oleh orangtua 

di rumah juga berperan dalam peningkatan ideal diri. Ketika anak dididik untuk 

mandiri, anak akan mampu belajar dan membiasakan diri untuk melakukan 

kegiatan tanpa bantuan orang lain. Observasi yang dilakukan selama 2 minggu 

juga menunjukkan bahwa anak jika dibiasakan untuk melakukan kegiatan sendiri 

akan mau berusaha untuk menggapai keinginannya sendiri. 

 Terapi biblioterapi pada anak tunagrahita akan memberikan contoh yang 

baik pada anak. Anak akan menirukan apa yang mereka lihat dan dengarkan. Hal 

ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Haryoko (2009) bahwa 

penggunaan video yang disajikan dalam biblioterapi didasari karena seiring 

perkembangan teknologi dan pengunaaan metode baru dalam pembelajaran yang 

nantinya akan meningkatkan keinginan, motivasi, dan membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Pengunaan video dirasa akan lebih efektif jika anak 

melihat, mendengar dengan gambar yang membuat audio maupun visual mereka 

bekerja (Haryoko, 2009). 
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5.2.5 Pengaruh biblioterapi terhadap peran diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB 

 Penelitian menunjukkan hasil pada kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut dibuktikan oleh selisih hasil pretest dan 

posttest pada kelompok perlakuan. Diketahui kurangnya kemampuan 

bersosialisasi, kemampuan mengekspresikan diri dan tidak mampu untuk 

berkomunikasi pada masing-masing kelompok perlakuan dan kontrol. Faktor 

lingkungan yang menolak anak tunagrahita menyebabkan anak lebih merasa 

bahwa dirinya tidak dihargai dan dibutuhkan karena dianggap mempunyai 

kelainan sehingga tidak pantas untuk diajak berteman. 

 Penolakan yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya membuat anak 

semakin yakin bahwa dirinya tidak mampu berteman dengan orang lain. Anak 

tidak mampu untuk mengekspresikan diri jika dia memiliki keinginan dan 

pendapat kepada orang lain. Hasil observasi menunjukkan bahwa anak sangat 

pendiam, tidak mau berkumpul dengan orang lain dan cenderung menutup diri. 

Anak bahkan tidak mau menatap lawan biacara ketika sedang berbicara. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Fachrul (2012) juga menyebutkan bahwa 

anak tunagrahita cenderung tidak mempunyai teman, mereka jadi tersingkir dari 

pergaulan sosial. Perilaku yang menyimpang seperti tidak mampu mengontrol diri 

dan emosi saat mereka bermain, hal ini menyebabkan anak tunagrahita akan lebih 

senang untuk menyendiri dan mengalami penurunan dalam fungsi peran. 

Penyimpangan fungsi peran ini akan melekat pada anak dan anak akan selalu 

menghindari orang lain.  



80 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

  

SKRIPSI             PENGARUH BIBLIOTERAPI TERHADAP…..        KARTIKA.H 

 

 

 Peningkatan fungsi peran setelah diberikan biblioterapi diakibatkan anak 

selalu berkomunikasi dengan fasilitator selama 2 minggu. Keadaan ini dapat 

meningkatkan kepercayaan anak pada fasilitator. Peneliti berpendapat, apabila 

anak selalu diajak berkomunikasi mereka akan mampu mengekspresikan diri dan 

mampu menceritakan bagaimana perasaannya. Tahap diskusi pada terapi 

biblioterapi ini dapat meningkatkan ekspresi diri. Pada tahapan mewarnai, anak 

dapat mencurahkan keinginannya melalui warna. Sejalan dengan penelitian 

(Montgomery and Maunders, 2015) yang menyebutkan bahwa hal ini dapat 

menumbuhkan ekspresi diri dan mendukung berbagi emosi, ide melalui proses 

pembuatan sesuatu yang mereka buat. 

 Kemampuan anak untuk mengekspresikan diri akan tumbuh ketika orang 

lain juga menghargai anak tunagrahita. Penghargaan yang diberikan oleh orang 

lain pada anak tunagrahita ini akan menumbuhkan rasa senang dan bahagia. 

5.2.6 Pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB 

  Pre-test dan observasi yang dibagikan serta dilakukan oleh peneliti 

memperoleh hasil bahwa konsep diri pada anak tunagrahita buruk. Anak 

mengalami gangguan konsep diri seperti terlihat murung, kurang dalam 

mengekpresikan diri, tidak mau berkomunikasi bahkan dengan orang yang dia 

kenal, bergantung pada orang lain, tidak percaya diri terlihat ketika diberikan 

pertanyaan akademik, tidak mempunyai keinginan, tidak mampu menyelesaikan 

tugas dan tidak dapat menjaga penampilan serta merawat diri dengan baik. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Allison (2012) bahwa kemampuan 

yang dimiliki oleh anak tunagrahita yang rendah menyebabkan mereka cenderung 
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tidak mempunyai teman sehingga menyebabkan konsep diri yang rendah dan 

berakibat hambatan-hambatan pada mental anak seperti aspek perhatian, emosi, 

pengekspresian diri. Akibat dari hambatan  yang dimiliki anak tunagrahita 

tersebut, anak menjadi kesulitan dalam hubungan sosial dan dapat menjadikan 

anak stress. 

 Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil peningkatan yang kuat 

terjadi pada harga diri. Hasil uji multivariate membuktikan bahwa nilai p-value 

<0.05 maka signifikan pada harga diri memiliki level kepercayaan 95%. 

Observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa tingkat peningkatan yang 

kuat terdapat pada harga diri. Peningkatan ini terlihat bahwa anak semakin 

mampu untuk menyelesaikan tugas, tampil percaya diri, mau menjawab 

pertanyaan yang diberikan dan mampu menyebutkan cita-citanya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian oleh (Zipora Shechtman, 2017) yang menjelaskan bahwa 

biblioterapi sangat berpengaruh terhadap harga diri anak berkebutuhan khusus. 

Biblioterapi dapat meningkatkan kepercayaan diri bahwa anak berkebutuhan 

khusus memiliki kemampuan yang sama dengan anak normal lainnya.  

 Faktor usia anak mempengaruhi sudah berapa lama anak tersebut 

mendapatkan pendidikan konsep diri yang seharusnya dengan baik terutama dari 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian 

oleh Alesi Rappo (2012) yaitu usia dapat mengubah harga diri dan perilaku anak. 

Pada saat pengambilan data awal, peneliti melihat anak retardasi mental/ 

tungarahita di SLB Sasanti Wiyata dan SLB AKW Kumara II mengalami konsep 

diri kurang. Peneliti juga melihat dari hasil observasi yang dilakukan pada saat 

biblioterapi dilaksanakan selama 10 hari, pemahaman anak tunagrahita cukup sulit 
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sehingga masing-masing fasilitator harus menemani agar fasilitator dapat masuk 

kedalam imajinasi anak. Pendampingan oleh fasilitator dapat meningkatkan 

pemahaman dan konsentrasi serta dapat meningkatkan kepercayaan anak terhadap 

fasilitator.  

 Tingkat pendidikan orang tua responden sebagian besar  merupakan 

lulusan SLTA dan SLTP, bahkan terdapat beberapa orang tua responden yang 

tidak bersekolah. Faktor orang tua mengenyam pendidikan rendah yang berakibat 

pada cara orang tua memberikan pendidikan konsep diri yang baik pada anaknya. 

Peneliti berpendapat bahwa lingkungan keluarga dalam hal ini orang tua 

mempunyai pengaruh dalam perkembangan konsep diri anak. Pada pertumbuhan 

anak, lingkungan mampu meningkatkan atau menurunkan taraf pemahaman anak. 

Latar belakang orang tua responden berdampak pada pemahaman konsep diri dan 

perilaku sehari-hari anak. Semakin tinggi pendidikan orangtua responden 

mempengaruhi kualitas proses pemberian bimbingan pembelajaran konsep diri 

anak retardasi mental/tunagrahita.  

 Pekerjaan orang tua anak tunagrahita adalah swasta/ wiraswasta lebih 

besar dibanding orang tua anak yang tidak bekerja. Kondisi seperti ini 

menyebabkan orang tua jarang memperhatikan anaknya karena harus memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga. Semakin padat waktu orang tua untuk bekerja 

semakin sedikit orang tua memberikan contoh perilaku yang baik dan kurang 

mendampingi anak dalam proses tumbuh kembang.  Dari data yang didapatkan 

pula, terdapat orang tua responden yang meninggal dunia, hal ini menyebabkan 

anak menjadi minder karena merasa dirinya tidak beruntung yang akhirnya anak 

akan mengisolasi diri.  
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 Peningkatan signifikan yang kuat pada penelitian ini adalah harga diri. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dijelaskan (Zipora Shechtman, 2017) bahwa 

biblioterapi dapat meningkatkan harga diri. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

(Rory Mendel, 2016) bahwa biblioterapi bermanfaat untuk anak-anak dalam 

mengidentifikasi dan mengeksplorasi emosi agar dapat mengurangi reaksi anak-

anak dalam situasi yang sulit. 

Pemberiaan biblioterapi ini terbukti sangat efektif digunakan untuk 

meningkatkan semangat dan motivasi pada anak. Dengan biblioterapi anak akan 

belajar dan juga berimajinasi sesuai keadaan serta keinginnya. Biblioterapi juga 

menrapkan metode diskusi yang nantinya anak akan menceritakan bagaimana 

perasaanya.  

 Proses pembelajaran dan pemahaman informasi yang seperti ini, maka 

peneliti menggunakan teori pendekatan Callista Roy dimana anak akan 

beradaptasi melalui proses belajar. Penggunaan biblioterapi dapat meningkatkan 

persepsi yang nanti akan diproses di dalam otak dan menyebabkan perubahan 

perilaku pada anak. Setelah diberikannya stimulus, akan terjadi proses 

pembelajaran dan proses saraf pada otak.  Proses pembelajaran pada anak ini akan 

mampu meningkatkan konsep diri pada anak tunagrahita.  

 Teori yang dikemukakan oleh Callista Roy (Roy) menjelaskan bahwa 

tujuan keperawatan adalah meningkatkan respon adaptif individu dan menurunkan 

respon inefektif individu, dalam kondisi sakit maupun sehat. Perawatan 

menggunakan biblioterapi memberikan waktu anak untuk beradaptasi dalam 

kondisi dan situasi saat diberikan terapi.  
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Kelompok kontrol dan perlakuan juga mendapatkan pembelajaran dari 

sekolah dengan baik. Namun pendidikan disekolah belum mampu untuk 

meningkatkan konsep diri secara individual dikarenakan guru tidak dapat 

berfokus pada satu atau dua anak saja. Pada kelompok perlakuan, anak diberikan 

biblioterapi yang mampu membantu anak mengekspresikan diri, meningkatkan 

kepercayaan diri dan bersosialisasi terhadap orang lain dibandingkan anak dalam 

kelompok kontrol yang hanya mendapatkan pembelajaran disekolah saja. Hal ini 

menjelaskan bahwa adanya pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri anak 

retardasi mental (tunagrahita) di SLB.  

Peneliti berpendapat, anak akan berani menceritakan perasaannya dan mau 

berinteraksi dengan bebas apabila anak sudah menemukan hubungan kepercayaan 

terhadap orang lain. Pemberian biblioterapi dengan waktu yang lama akan 

menambah kepercayaan diri dan motivasi pada anak sehingga anak tidak memiliki 

rasa malu dan takut untuk berinteraksi dengan orang lain. 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

1. Waktu penelitian yang terbatas sehingga mempengaruhi waktu dan tempat 

intervensi yang diberikan dan menyebabkan penelitian melakukan terapi 

door to door pada beberapa responden.  
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang penerapan biblioterapi terhadap konsep diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita).  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

6.1 Simpulan  

1. Biblioterapi meningkatkan gambaran diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB  

2. Biblioterapi meningkatkan identitas diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB  

3. Biblioterapi meningkatkan harga diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB  

4. Biblioterapi meningkatkan ideal diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB  

5. Biblioterapi meningkatkan peran diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB 

6. Biblioterapi meningkatkan konsep diri pada anak retardasi mental 

(tunagrahita) di SLB 

6.2  Saran  

1. Konsep diri secara keseluruhan harus tetap ditingkatkan dan dipertahankan 

karena untuk meningkatkan konsep diri menjadi sangat baik harus 

membutuhkan waktu yang lama.  
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2. Bagi institusi Sekolah Luar Biasa diharapkan biblioterapi ini dapat 

digunakan sebagai salah satu stimulus untuk meningkatkan konsep diri 

anak retardasi mental (tunagrahita) dalam hal kemampuan bersosialisasi 

dan berperilaku yang baik sebagai mana mestinya. 

3. Bagi orang tua diharapkan dapat mengaplikasikan biblioterapi sebagai 

salah satu metode untuk melatih konsep diri anak sehingga anak mampu 

beradaptasi dilingkungan sekitarnya dengan baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan terapi biblioterapi ini dapat menjadi 

data dasar bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan melakukan terapi 

biblioterapi ini dengan jangka waktu lebih lama dari penelitian yang 

dilakukan saat ini agar mendapatkan hasil maksimal pada semua 

responden.  
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Lampiran 9 

Lembar Penjelasan Penelitian 

Judul Penelitian : Pengaruh Biblioterapi Terhadap Konsep Diri Pada Anak 

Retardasi Mental (Tunagrahita) Di Slb  

Tujuan Penelitian  

Tujuan Umum  

Menjelaskan pengaruh biblioterapi terhadap konsep diri pada anak tunagrahita 

Tujuan Khusus 

1. Menjelaskan pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan gambaran diri pada 

anak tunagrahita 

2. Menjelaskan pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan identitas diri pada 

anak tunagrahita 

3. Menjelaskan pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan harga diri pada anak 

tunagrahita 

4. Menjelaskan pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan ideal diri pada anak 

tunagrahita 

5. Menjelaskan pengaruh biblioterapi terhadap peningkatan peran diri/sosialisasi 

pada anak tunagrahita 

Manfaat Penelitian bagi Responden  

Dapat menumbuhkan minat terhadap kepercayaan dirinya  

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan karena keterlibatan responden dalam 

penelitian ini. 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan berhak 

mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang merugikan 

responden. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua data dan informasi mengenai identitas responden dalam penelitian akan 

dijaga kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas responden 

secara jelas pada laporan penelitian. Penyajian hasil penelitian berupa akumulasi 

dari semua hasil. 

Adanya Intensif untuk Responden  

Seluruh responden tidak mendapat intensif berupa uang atau biaya transportasi 

maupun akomodasi karena penelitian ini bersifat sukarela. 
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Nama  : Kartika Harsaktiningtyas 

Telp  : 083849583213 

Email  : kartikaharsaktiningtyas@gmail.com 

Instansi : Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Alamat  : Kampus C Mulyorejo Surabaya 
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Lampiran 10 

  LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth  : Bapak/Ibu Responden 

Dengan hormat, 

Nama   : Kartika Harsaktiningtyas  

NIM  : 131411131012 

 Adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. Memohon Kesediaan Bapak/Ibu beserta anak 

untuk berpartisipasi dalam penelitian dengan judul   : 

 Pengaruh Biblioterapi terhadap Konsep Diri pada Anak Retardasi Mental 

(Tunagrahita) di SLB  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biblioterapi terhadap konsep 

diri pada anak Tunagrahita. Kegiatan yang dilakukan terhadap anak adalah 

menerapkan konsep biblioterapi selama 2 minggu dengan 10 kali pertemuan yang 

berdurasi 30 menit. Kegiatan penelitian ini telah persetujuan dari Kepala Sekolah 

SLB-BC Sasanti Wiyata dan SLB-C AKW KUMARA II  Surabaya, sehingga 

Bapak/Ibu tidak perlu meragukan keabsahannya. Peneliti akan menjunjung tinggi 

dan menghargai Bapak/Ibu beserta anak dengan menjaga kerahasiaan dan data 

yang diperoleh. Sebagai bukti kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden mohon 

berkenan untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah disiapkan. 

 Atas perhatian, kerjasama, dan partisipasi dalam penelitian ini saya hargai 

dan saya ucapkan terima kasih. 

       Surabaya,  

       Hormat saya 

 

       Kartika Harsaktiningtyas 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

101 

SKRIPSI             PENGARUH BIBLIOTERAPI TERHADAP…..        KARTIKA.H 

 

Lampiran 11 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini  

Nama  : 

Alamat  : 

selaku Wali Murid Dari : 

Nama  : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin : 

Sekolah : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Biblioterapi terhadap Konsep Diri Anak 

Retardasi Mental (Tunagrahita) di SLB” 

3. Manfaat ikut sebagai responden penelitian 

4. Prosedur penelitian 

  Prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peneliti tersebut. Oleh karena 

itu saya menyatakan (bersedia/tidak bersedia*) dengan sukarela mengijinkan 

siswa tersebut diatas untuk ikut sebagai responden dalam penelitian dengan penuh 

kesadaran serta tanpa keterpaksaan.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun.  

      Surabaya,……………2018 

Peneliti 

 

Kartika Harsaktiningtyas 

Kepala Sekolah  

 

....................................................... 

Saksi 

 

....................................................... 

Keterangan 

*) Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 12 

FORMAT PENGUMPULAN DATA 

Petunjuk pengisian : Beri tanda (√) pada kotak yang tersedia. 

Pertanyaan karakteristik responden. 

Nomor Responden/ Inisial :………….. 

1. Identitas Anak  

a. Jenis Kelamin  

Laki-laki  

Perempuan  

b. Tanggal Lahir anak  : …….. tanggal/ ……. bulan/….. tahun 

c. Kelompok Kelas   : (diisi oleh Peneliti) …… 

d. Kelemahan Motorik  : 

Ada 

Tidak Ada 

 

2. Data Demografi Orang Tua/ Wali 

1. Umur orang tua/wali  : 

Orang tua / wali laki-laki ……. Tahun       

Orang tua / wali perempuan…….. Tahun 

2. Pendidikan terakhir orang tua / wali  : 

Orang tua / wali laki-laki: 

Sekolah dasar 

SLTP 

SLTA 

Akademik / Perguruan Tinggi 

Tidak sekolah 

Orang tua / wali perempuan : 

Sekolah Dasar                                             

SLTP 

SLTA 

Akademik / Perguruan Tinggi  

Tidak Sekolah 

3. Pekerjaan orang tua / wali : 

Orang tua / wali laki-laki : 

Tidak bekerja                              

Swasta / Wiraswasta 

Petani 

PNS/ABRI 

Orang tua / wali perempuan 

Tidak Bekerja 

Swasta/ Wiraswasta 

Petani 

PNS/ABRI 
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Lampiran 13 

Lembar Kuesioner Responden 

Petunjuk pengisian kuesioner Konsep Diri : 

Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia disebelah kanan 

yang menurut anda paling sesuai dengan kenyataan/perasaan anda saat ini. 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

NO PERNYATAAN Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Saya merasa orang lain menerima apa 

adanya keadaan anak saya saat ini 

    

2 Anak saya tidak pernah merasa sedih 

dalam waktu yang sangat lama. 

    

3 Anak saya tidak mau mencapai sesuatu 

yang dia inginkan. 

    

4 Jika anak saya mempunyai kemampuan 

berubah, anak saya dapat melakukannya 

    

5 Saya merasa anak saya tidak malu dan 

berani mengatakan apa yang dia 

inginkan dengan baik 

    

6 Anak saya tidak peduli apa yang terjadi 

pada dirinya 

    

7 Anak saya terlihat dia tidak mampu 

melakukan apapun 

    

8 Kebanyakan orang menganggap anak 

saya sama seperti anak lainnya 

    

9 Anak saya senang dengan apa adanya 

dirinya 

    

10 Anak saya merasa dia telah dikucilkan     

11 Anak saya merasa mampu mengerjakan 

tugas yang diberikan dengan baik 

    

12 Anak saya tidak dapat mengekspresikan 

diri sesuai dengan keinginannya  
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No Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

13 Saya merasa anak saya tidak dapat 

mencapai apa yang dia inginkan dalam 

bidang akademik 

    

14 Anak saya memiliki kepribadian yang 

menyenangkan. 

    

15 Jika anak saya mendapatkan tugas sulit, 

dia merasa kesulitan missal pekerjaan 

rumah 

    

16 Anak saya terlihat pendiam dan murung     

17 Anak saya sudah mempunyai rasa 

tanggung jawab 

    

18 Anak saya merasa dirinya tidak disukai 

oleh orang lain 

    

19 Anak saya merasa dirinya berbeda 

dengan teman-temannya  

    

20 Anak saya belum mempunyai cita-cita     

21 Anak saya sering khawatir tentang apa 

yang dipikirkan orang lain tentang dia 

    

22 Saya melihat anak saya mempunyai rasa 

optimis 

    

23 Anak saya tidak dapat merawat dan 

menjaga penampilannya dengan baik 

    

24 Saya melihat anak saya sudah mampu 

melakukan sesuatu tanpa bergantung 

pada orang lain 

    

25 Anak saya tidak mau merubah perilaku 

agar lebih baik  

    

26 Saya merasa bahwa anak saya 

mempunyai kepribadian yang matang 

    

27 Saat orang lain mengejek anak saya, dia 

merasa ketakutan dan menangis 
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No Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

28 Anak saya terlihat kurang percaya diri 

dan tidak mau berusaha 

    

29 Anak saya merasa bahagia bahkan tidak 

memperdulikan orang lain yang tidak 

menyukai dirinya 

    

30 Anak saya senang berada di dekat orang 

yang dia kenal  
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Lampiran 14 

Lembar Observasi 

Nama Responden: 

Hari dan Tanggal: 

No. Hal yang diamati 
Skor 

0 1 

1. Gambaran diri T Y 

1.  Memiliki rasa optimis mempunyai keinginan untuk 

memperbaiki diri dan tidak putus asa jika terdapat tugas 

yang sulit 

2. Mampu merawat diri dan menjaga penampilan 

  

2. Identitas diri   

3. Mampu menerima diri sendiri dengan baik dengan tidak 

murung 

4. Tidak mengisolasi diri dan tidak menghindari orang lain 

  

3. Harga diri   

5. Percaya diri : mampu menjawab pertanyaan yang 

diberikan saat pelajaran maupun sehari-hari 

6. Tidak mengganggu teman 

7. berbuat baik kepada orang lain  

  

4. Ideal diri   

8. Mampu  melakukan  tugas  dengan  baik 

9. Tidak bergantung pada orang lain 

  

5. Peran    

10.  Mampu mengekspresikan diri 

11. Mampu  berkomunikasi dengan baik 
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Lampiran 15 

 

STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN 

BIBLIOTERAPI 

 

Sesi I : Tahap perkenalan, hubungan saling percaya antara fasilitator dan 

responden, penetapan jadwal, aturan dalam biblioterapi 

1. Tujuan  

Anak mampu :  

Membina hubungan saling percaya dengan fasilitator 

2. Setting  

Anak dan orangtua duduk bersama dengan fasilitator dalam  satu kelompok 

yang tenang dan nyaman.  

3. Alat dan Bahan 

Soundsistem, LCD, alat tulis.  

4. Metode  

Menyampaikan pernyataan terkait tahapan biblioterapi, berdiskusi 

kesepakatan jalannya konsep biblioterapi 

5. Langkah – langkah 

1) Persiapan  

(1) Mempersiapkan orangtua untuk mengisi lembar persetujuan agar anak 

menjadi responden 

(2) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan yang kondusif 

2) Tahap Orientasi 

(1) Mengidentifikasi permasalahan klien dengan menggunakan Robson self 

concept scale yang diadopsi dari Humaira & Novianty, 2017 

(2) Kontrak  

1) Menjelaskan pengertian biblioterapi dan tujuan diberikannya 

intervensi tersebut  

2) Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, tugas yang harus 

dikerjakan anak  

3) Menjelaskan peraturan dalam biblioterapi 
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4) Menyepakati tujuan yaitu membina hubungan saling percaya dan 

mengidentifikasi kejadian, fikiran dan perasaan buruk atau tidak 

menyenangkan yang dialami serta dampak dari perilaku yang 

ditimbulkan  akibat hal tersebut. Sesi ini akan dilakukan 30 menit 

di tempat yang disepakati bersama anak.  

3) Tahap Kerja 

(1) fasilitator mendiskusikan bersama anak dan orangtua, tentang  

(2) Kejadian buruk / tidak menyenangkan yang dialami anak saat ini  

(3) Perilaku yang timbul terkait dengan fikiran dan perasaan yang 

ditimbulkan akibat kejadian tersebut. 

Sesi II : Menonton video “Teruslah Maju Menggapai Mimpi” dan 

mengidentifikasi apa yang telah terjadi dalam peristiwa video tersebut 

1. Tujuan  

Anak mampu : 

Anak mampu mengidentifikasi dan menceritakan kembali apa yang dilhat 

sedikit demi sedikit.  

2. Setting  

Anak duduk diruangan yang telah dibagi menjadi dua kelompok dengan 

fasilitator dalam suasana yang tenang dan nyaman  

3. Alat  

Alat tulis, video, LCD, Soundsistem 

4. Metode 

Menonton video, identifikasi peristiwa dalam video 

5. Langkah – langkah  

1) Persiapan  

(1) Mengingatkan anak minimal 1 hari sebelumnya  

(2) Mempersiapkan diri, tempat dan waktu  

2) Tahap Orientasi  

(1) Salam terapeutik : salam fasilitator kepada klien  

(2) Evaluasi dan Validasi: Menanyakan perasaan anak hari ini  

(3) Kontrak  
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1) Menyepakati pertemuan sesi 2 yaitu menonton video dan 

identifikasi peristiwa dalam video  

2) Lama waktu pertemuan 30 menit di ruang yang dirasa nyaman oleh 

fasilitator dan anak  

3) Tahap Kerja  

(1) Menonton video dengan tenang 

(2) Mendiskusikan apa yang terjadi dalam video 

(3) Para fasilitator mendampingi anak selama video berjalan 

4) Tahap Terminasi  

(1) Evaluasi  

1) Menanyakan perasaan anak stelah sesi II selesai  

2) Mengevaluasi kemampuan anak dalam mengidentifikasi 

kemampuan yang dimiliki dan upaya yang dilakukan terkait 

dengan kejadian yang dialami  

3) Mengevaluasi perilaku anak 

Sesi III : Mewarnai dan mengidentifikasi peristiwa dalam gambar  

1. Tujuan  

Anak mampu :  

1) Mewarnai dengan baik dan penuh pengahayatan 

2) Mengidentifikasi peristiwa yang ada digambar  

2. Setting  

Anak duduk berkelompok di ruangan dengan fasilitator  dalam suasana yang 

tenang dan nyaman  

3. Alat  

Alat tulis, alat mewarnai 

4. Metode 

Mewarnai dan diskusi  

5. Langkah – langkah  

1) Persiapan  

(1) Mengingatkan anak minimal 1 hari sebelumnya  

(2) Mempersiapkan diri, tempat dan waktu  

2) Tahap oreientasi  
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(1) Salam terapeutik: Salam dari fasilitator kepada anak  

(2) Evaluasi dan Validasi: Menanyakan perasaan anak hari ini  

(3) Kontrak  

1) Menyepakati topik pertemuan pada sesi 3  

2) Lama pertemuan 30 menit di ruangan yang dirasa nyaman oleh 

anak dan fasilitator 

3)  Tahap kerja  

(1) Mewarnai sesuai selera anak  

(2) Jika anak telah selesai dengan baik maka fasilitator dapat 

mendiskusikan tentang apa yang telah dilihat dan mengingatkan 

kembali apa yang telah ditonton mereka kemarin  

4)  Tahap terminasi  

(1) Evaluasi  

1) Menanyakan perasaan anak setelah sesi III selesai  

2) Mengevaluasi kemampuan klien untuk berlatih berperilaku yang 

baik dan mengevaluasi perasaan anak setelah berlatih  

Sesi IV : Diskusi dan Tanya jawab  

1. Tujuan  

Mendiskusikan tentang apa yang mereka tonton pada sesi ke 2 atau hari 

kedua, mendiskusikan apa yang mereka warnai pada sesi ke 3.  

2. Setting  

Anak berkumpul dengan kelompok dan masing-masing fasilitator yang telah 

disiapkan   

3. Alat  

Alat tulis  

4. Metode  

Diskusi dan Tanya jawab 

5. Langkah – langkah  

1) Persiapan  

(1) Mengingatkan anak minimal 1 hari sebelumnya 

(2) Mempersiapkan diri, tempat dan waktu  

2) Tahap Orientasi 
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(1) Salam terapeutik : Salam dari fasilitator kepada anak  

(2) Evaluasi dan Validasi: Menanyakan perasaan anak hari ini  

(3) Kontrak  

1) Menyepakati topik pertemuan pada sesi 4.  

2) Lama peertemuan 30 menit di ruangan diskusi  

3) Mengingatkan kembali peraturan intervensi yaitu anak diharapkan 

berpartisipasi dan mengikuti sesi dari awal sampai akhir. 

3) Tahap Kerja 

(1) fasilitator mempersiapkan perlatan yang diperlukan  

(2) anak dan fasilitator duduk dalam satu kelompok 

(3) fasilitator memandu diskusi dan memancing anak agar mampu 

menceritakan apa yang terjadi kemarin 

(4) fasilitator harus mampu mengajak anak dengan pelan namun pasti agar 

mereka mampu menceritakan apa yang mereka rasakan dan apa 

perbedaan perasaan mereka setelah menonton dan mewarnai 

(5) jika anak tidak mau menceritakan, setidaknya anak mampu menulis 

dalam catatan kecil dan diskusikan bersama 

(6) jika anak masih tidak mampu bercerita dan menulis maka fasilitator 

berhak mendiskusikan dengan 4 mata dan anak lain diberi tugas untuk 

tetap merenungkan bagaimana perasaan mereka 

4) Tahap Terminasi  

(1) Evaluasi  

1) Menanyakan perasaan anak setelah sesi IV selesai 

Sesi V : Menonton video “Teruslah Maju Menggapai Mimpi”, mewarnai dan 

berdiskusi 

1. Tujuan  

Mengidentifikasi, menceritakan kembali dan mengekspresikan apa yang telah 

dilalui dalam beberapa hari ini 

2. Setting  

anak duduk secara berkelompok didampingi fasilitator di ruangan dalam 

suasana yang tenang dan nyaman  
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3. Alat  

LCD, Soundsistem, alat mewarnai, alat tulis 

 

4. Metode  

Menonton video, mewarnai dan berdiskusi 

5. Langkah – langkah  

1) Persiapan  

(1) Mengingatkan anak minimal 1 hari sebelumya  

(2) Mempersiapkan diri, tempat dan waktu  

2) Tahap Orientasi  

(1) Salam terapeutik: Salam dari fasilitator kepada anak  

(2) Evaluasi dan Validasi: Menanyakan perasaan anak hari ini  

3) Kontrak 

(1) Menyepakati topik pertemuan sesi V  

(2) Lama waktu pertemuan yaitu 30 di ruangan yang dirasa nyaman oleh 

anak dan fasilitator 

(3) Mengingatkan kembali peraturan intervensi yaitu anak diharapkan 

berpartisipasi dalam diskusi dan mengikuti sesi dari awal sampai 

akhir 

4) Tahap kerja  

(1) anak dan fasilitator duduk dalam satu kelompok 

(2) Fasilitator mendampingi anak menonton video dan mewarnai 

(3) fasilitator memandu diskusi dan memancing anak agar mampu 

menceritakan apa yang terjadi kemarin 

(4) fasilitator harus mampu mengajak anak dengan pelan namun pasti 

agar mereka mampu menceritakan apa yang mereka rasakan dan apa 

perbedaan perasaan mereka setelah menonton dan mewarnai 

(5) jika anak tidak mau menceritakan, setidaknya anak mampu menulis 

dalam catatan kecil dan diskusikan bersama 

5) Tahap terminasi  

(1) Evaluasi  

1) Menanyakan perasaan anak setelah sesi V selesai  
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2) Mengevaluasi kemampuan anak untuk berkomitmen dan 

menghindari terulangnya kejadian atau perilaku tersebut  

3) Mengevaluasi perilaku baru sesuai dengan nilai dan kemampuan 

yang dimiliki anak  

(2) Tindak Lanjut  

1) Menganjurkan anak  untuk mempertahankan kemampuan yang 

dimiliki anak  

Sesi VI : Evaluasi 

1. Tujuan  

Menceritakan apa yang seharusnya dia lakukan dalam kehidupan 

2. Setting  

Anak duduk berkelompok dengan fasilitator di ruangan dalam suasana yang 

tenang dan nyaman  

3. Alat  

Alat Tulis 

4. Metode  

Diskusi 

5. Langkah – langkah  

1) Persiapan  

(1) Mengingatkan anak minimal 1 hari sebelumya  

(2) Mempersiapkan diri, tempat dan waktu  

2) Tahap Orientasi  

(1) Salam terapeutik: Salam dari fasilitator kepada klien  

(2)  Evaluasi dan Validasi: Menanyakan perasaan klien hari ini  

(3) Kontrak 

1) Menyepakati topik pertemuan sesi VI 

2) Lama waktu pertemuan yaitu 30 di ruangan yang dirasa nyaman 

oleh klien dan fasilitator 

3) Mengingatkan kembali peraturan intervensi yaitu klien diharapkan 

berpartisipasi dalam diskusi dan mengikuti sesi dari awal sampai akhir 

3) Tahap kerja 

(1) Anak dan fasilitator duduk dalam satu kelompok 
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(2) Fasilitator mendampingi anak  

(3) Fasilitator memandu diskusi dan memancing anak agar menceritakan 

apa yang seharusnya ia lakukan dalam kehidupan 

(4) Fasilitator harus mampu mengajak anak untuk berimajinasi tentang 

kehidupan 

(5) Fasilitator mampu mengembangkan pendapat anak jika dirasa kurang 

tepat agar anak mampu memahami motivasi hidup dengan baik 

(6) Anak mampu menceritakan apa yang dirasakan pada dirinya saat ini 

4)Tahap terminasi  

(1) Evaluasi  

(2) Menanyakan perasaan anak setelah sesi VI selesai  

(3) Mengevaluasi perilaku baru sesuai dengan nilai dan kemampuan yang 

dimiliki anak  

5) Tindak Lanjut  

1) Menganjurkan anak  untuk mempertahankan kemampuan yang 

dimiliki anak  

 

Strategi tempat duduk dalam kelompok 

 

 

 

 

 

Ket: 

   : LCD 

   : Meja diskusi 

   : Fasilitator 

   : Responden 
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Lampiran 16 

Tabulasi Uji Validitas Instrument yang Digunakan  

1) Pernyataan Favorable 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,806 0,396 Valid 

2 0,761 0,396 Valid 

4 0,749 0,396 Valid 

5 0,505 0,396 Valid 

8 0,645 0,396 Valid 

9 0,603 0,396 Valid 

11 0,404 0,396 Valid 

14 0,425 0,396 Valid 

17 0,559 0,396 Valid 

22 0,504 0,396 Valid 

24 0,695 0,396 Valid 

26 0,523 0,396 Valid 

29 0,458 0,396 Valid 

30 0,535 0,396 Valid 

 

2) Pernyataan Unfavorable 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

3 0,699 0,396 Valid 

6 0,748 0,396 Valid 

7 0,423 0,396 Valid 

10 0,411 0,396 Valid 

12 0,575 0,396 Valid 

13 0,604 0,396 Valid 

15 0,461 0,396 Valid 

16 0,610 0,396 Valid 

18 0,502 0,396 Valid 

19 0,595 0,396 Valid 

20 0,658 0,396 Valid 

21 0,577 0,396 Valid 

23 0,839 0,396 Valid 

25 0,773 0,396 Valid 

27 0,507 0,396 Valid 

28 0,502 0,396 Valid 
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Lampiran 17 

Tabel Validitas Soal Unfavorable 

Correlations 

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 hitung 

a1 

Pearson 

Correlation 

1 .657
**
 .397

*
 .196 .385 .432

*
 .288 .529

**
 .472

*
 .397

*
 .313 .384 .485

*
 .485

*
 .464

*
 .472

*
 .716

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .049 .347 .057 .031 .162 .007 .017 .049 .128 .058 .014 .014 .020 .017 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a2 

Pearson 

Correlation 

.657
**
 1 .467

*
 .338 .674

**
 .628

**
 .136 .313 .279 .390 .589

**
 .385 .660

**
 .565

**
 .261 .279 .770

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .019 .099 .000 .001 .518 .128 .177 .054 .002 .058 .000 .003 .208 .177 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a3 

Pearson 

Correlation 

.397
*
 .467

*
 1 .374 .086 -.011 -.006 .364 .066 .128 .374 .484

*
 .312 .312 .308 .066 .467

*
 

Sig. (2-tailed) .049 .019  .065 .681 .957 .977 .074 .755 .542 .065 .014 .129 .129 .134 .755 .018 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a4 

Pearson 

Correlation 

.196 .338 .374 1 .171 .217 .075 .289 .164 .217 .150 .165 .338 .338 .334 .164 .452
*
 

Sig. (2-tailed) .347 .099 .065  .413 .297 .720 .161 .433 .298 .475 .430 .099 .099 .103 .433 .023 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a5 

Pearson 

Correlation 

.385 .674
**
 .086 .171 1 .897

**
 .180 .211 .103 .231 .483

*
 .230 .587

**
 .409

*
 .137 .103 .614

**
 

Sig. (2-tailed) .057 .000 .681 .413  .000 .388 .311 .625 .268 .014 .268 .002 .042 .513 .625 .001 
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N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a6 

Pearson 

Correlation 

.432
*
 .628

**
 -.011 .217 .897

**
 1 .242 .267 .238 .271 .446

*
 .045 .551

**
 .464

*
 .296 .238 .642

**
 

Sig. (2-tailed) .031 .001 .957 .297 .000  .244 .197 .251 .190 .025 .830 .004 .020 .151 .251 .001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a7 

Pearson 

Correlation 

.288 .136 -.006 .075 .180 .242 1 .497
*
 .173 .449

*
 .240 .284 .389 .483

*
 .417

*
 .173 .509

**
 

Sig. (2-tailed) .162 .518 .977 .720 .388 .244  .012 .409 .024 .249 .169 .055 .015 .038 .409 .009 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a8 

Pearson 

Correlation 

.529
**
 .313 .364 .289 .211 .267 .497

*
 1 .202 .461

*
 .289 .314 .535

**
 .535

**
 .542

**
 .202 .633

**
 

Sig. (2-tailed) .007 .128 .074 .161 .311 .197 .012  .332 .020 .161 .127 .006 .006 .005 .332 .001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a9 

Pearson 

Correlation 

.472
*
 .279 .066 .164 .103 .238 .173 .202 1 .324 .258 .378 .370 .264 .249 1.000

**
 .535

**
 

Sig. (2-tailed) .017 .177 .755 .433 .625 .251 .409 .332  .114 .214 .062 .068 .202 .230 .000 .006 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a10 

Pearson 

Correlation 

.397
*
 .390 .128 .217 .231 .271 .449

*
 .461

*
 .324 1 .453

*
 .402

*
 .491

*
 .491

*
 .210 .324 .633

**
 

Sig. (2-tailed) .049 .054 .542 .298 .268 .190 .024 .020 .114  .023 .047 .013 .013 .315 .114 .001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a11 

Pearson 

Correlation 

.313 .589
**
 .374 .150 .483

*
 .446

*
 .240 .289 .258 .453

*
 1 .434

*
 .628

**
 .531

**
 .334 .258 .685

**
 

Sig. (2-tailed) .128 .002 .065 .475 .014 .025 .249 .161 .214 .023  .030 .001 .006 .103 .214 .000 
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N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a12 

Pearson 

Correlation 

.384 .385 .484
*
 .165 .230 .045 .284 .314 .378 .402

*
 .434

*
 1 .647

**
 .544

**
 .009 .378 .612

**
 

Sig. (2-tailed) .058 .058 .014 .430 .268 .830 .169 .127 .062 .047 .030  .000 .005 .966 .062 .001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a13 

Pearson 

Correlation 

.485
*
 .660

**
 .312 .338 .587

**
 .551

**
 .389 .535

**
 .370 .491

*
 .628

**
 .647

**
 1 .779

**
 .337 .370 .855

**
 

Sig. (2-tailed) .014 .000 .129 .099 .002 .004 .055 .006 .068 .013 .001 .000  .000 .100 .068 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a14 

Pearson 

Correlation 

.485
*
 .565

**
 .312 .338 .409

*
 .464

*
 .483

*
 .535

**
 .264 .491

*
 .531

**
 .544

**
 .779

**
 1 .458

*
 .264 .793

**
 

Sig. (2-tailed) .014 .003 .129 .099 .042 .020 .015 .006 .202 .013 .006 .005 .000  .021 .202 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a15 

Pearson 

Correlation 

.464
*
 .261 .308 .334 .137 .296 .417

*
 .542

**
 .249 .210 .334 .009 .337 .458

*
 1 .249 .535

**
 

Sig. (2-tailed) .020 .208 .134 .103 .513 .151 .038 .005 .230 .315 .103 .966 .100 .021  .230 .006 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a16 

Pearson 

Correlation 

.472
*
 .279 .066 .164 .103 .238 .173 .202 1.000

**
 .324 .258 .378 .370 .264 .249 1 .535

**
 

Sig. (2-tailed) .017 .177 .755 .433 .625 .251 .409 .332 .000 .114 .214 .062 .068 .202 .230  .006 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

hitung 

Pearson 

Correlation 

.716
**
 .770

**
 .467

*
 .452

*
 .614

**
 .642

**
 .509

**
 .633

**
 .535

**
 .633

**
 .685

**
 .612

**
 .855

**
 .793

**
 .535

**
 .535

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .018 .023 .001 .001 .009 .001 .006 .001 .000 .001 .000 .000 .006 .006  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

SKRIPSI              PENGARUH BIBLIOTERAPI TERHADAP…..        KARTIKA.H 

 

 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 25 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 25 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.754 17 
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Lampiran 18 

Tabel Validitas Soal Favorable 

Correlations 

 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 hitung 

a1 

Pearson 

Correlation 

1 .828** .665** .295 .742** .378 .379 .361 .317 .372 .560** .424* .477* .382 .818** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .152 .000 .063 .062 .076 .122 .067 .004 .035 .016 .059 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a2 

Pearson 

Correlation 

.828** 1 .627** .365 .725** .469* .191 .403* .279 .204 .546** .385 .377 .418* .783** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.001 .073 .000 .018 .361 .046 .177 .327 .005 .058 .064 .038 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a3 

Pearson 

Correlation 

.665** .627** 1 .601** .374 .474* .302 .354 .370 .462* .583** .309 .173 .522** .767** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 
 

.001 .066 .017 .143 .082 .069 .020 .002 .133 .408 .007 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a4 

Pearson 

Correlation 

.295 .365 .601** 1 .247 .313 .148 .249 .134 .287 .302 .169 .045 .728** .537** 

Sig. (2-tailed) .152 .073 .001 
 

.234 .127 .479 .230 .523 .164 .142 .420 .830 .000 .006 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a5 

Pearson 

Correlation 

.742** .725** .374 .247 1 .397* .192 .290 .224 .164 .505** .256 .320 .310 .692** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .066 .234 
 

.049 .359 .160 .281 .433 .010 .217 .119 .131 .000 
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N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a6 

Pearson 

Correlation 

.378 .469* .474* .313 .397* 1 .261 .159 .520** .604** .347 .099 .201 .072 .667** 

Sig. (2-tailed) .063 .018 .017 .127 .049 
 

.207 .448 .008 .001 .090 .639 .334 .732 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a7 

Pearson 

Correlation 

.379 .191 .302 .148 .192 .261 1 .081 .243 .085 .377 .278 .347 .025 .459* 

Sig. (2-tailed) .062 .361 .143 .479 .359 .207 
 

.701 .242 .685 .063 .179 .089 .906 .021 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a8 

Pearson 

Correlation 

.361 .403* .354 .249 .290 .159 .081 1 .658** -.010 .045 .368 .092 .400* .435* 

Sig. (2-tailed) .076 .046 .082 .230 .160 .448 .701 
 

.000 .963 .829 .071 .661 .048 .030 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a9 

Pearson 

Correlation 

.317 .279 .370 .134 .224 .520** .243 .658** 1 .332 .314 .378 .297 .229 .572** 

Sig. (2-tailed) .122 .177 .069 .523 .281 .008 .242 .000 
 

.105 .126 .062 .149 .272 .003 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a10 

Pearson 

Correlation 

.372 .204 .462* .287 .164 .604** .085 -.010 .332 1 .433* .181 .280 .249 .570** 

Sig. (2-tailed) .067 .327 .020 .164 .433 .001 .685 .963 .105 
 

.031 .387 .175 .229 .003 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a11 

Pearson 

Correlation 

.560** .546** .583** .302 .505** .347 .377 .045 .314 .433* 1 .409* .439* .364 .740** 

Sig. (2-tailed) .004 .005 .002 .142 .010 .090 .063 .829 .126 .031 
 

.043 .028 .074 .000 
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N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a12 

Pearson 

Correlation 

.424* .385 .309 .169 .256 .099 .278 .368 .378 .181 .409* 1 .355 .470* .545** 

Sig. (2-tailed) .035 .058 .133 .420 .217 .639 .179 .071 .062 .387 .043 
 

.082 .018 .005 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a13 

Pearson 

Correlation 

.477* .377 .173 .045 .320 .201 .347 .092 .297 .280 .439* .355 1 .039 .488* 

Sig. (2-tailed) .016 .064 .408 .830 .119 .334 .089 .661 .149 .175 .028 .082 
 

.852 .013 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

a14 

Pearson 

Correlation 

.382 .418* .522** .728** .310 .072 .025 .400* .229 .249 .364 .470* .039 1 .559** 

Sig. (2-tailed) .059 .038 .007 .000 .131 .732 .906 .048 .272 .229 .074 .018 .852 
 

.004 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Hitung 

Pearson 

Correlation 

.818** .783** .767** .537** .692** .667** .459* .435* .572** .570** .740** .545** .488* .559** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .006 .000 .000 .021 .030 .003 .003 .000 .005 .013 .004 
 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

    

Cases 

Valid 25 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 25 100.0 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.761 15 
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Lampiran 19 

UJI NORMALITAS dan HOMOGENITAS 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

GD .087 1 34 .769 

IDT 1.316 1 34 .259 

HD .132 1 34 .719 

IDE 2.738 1 34 .107 

P .553 1 34 .462 

 

 

Tests of Normality 

 metode Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

GD 
Pretest .141 18 .200

*
 .964 18 .689 

posttest .158 18 .200
*
 .944 18 .333 

IDT 
Pretest .185 18 .103 .929 18 .184 

posttest .257 18 .003 .871 18 .018 

HD 
Pretest .221 18 .020 .925 18 .159 

posttest .192 18 .079 .864 18 .014 

IDE 
Pretest .167 18 .198 .900 18 .058 

posttest .168 18 .195 .939 18 .281 

P 
Pretest .167 18 .198 .872 18 .019 

posttest .174 18 .158 .943 18 .324 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

125 

SKRIPSI             PENGARUH BIBLIOTERAPI TERHADAP…..        KARTIKA.H 

 

 

Lampiran 20 

UJI MANOVA  

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

metode 
1 kelompok 1 18 

2 kelompok 2 18 

 

 

Descriptive Statistics 

 Metode Mean Std. Deviation N 

GD 

kelompok 1 10.17 1.618 18 

kelompok 2 8.61 1.501 18 

Total 9.39 1.728 36 

IDT 

kelompok 1 12.67 1.782 18 

kelompok 2 11.50 1.339 18 

Total 12.08 1.663 36 

HD 

kelompok 1 13.50 1.790 18 

kelompok 2 11.39 1.501 18 

Total 12.44 1.949 36 

IDE 

kelompok 1 16.11 2.055 18 

kelompok 2 14.33 1.372 18 

Total 15.22 1.944 36 

P 

kelompok 1 14.61 2.477 18 

kelompok 2 12.39 2.033 18 

Total 13.50 2.501 36 

 

 

Box's Test of Equality 

of Covariance Matrices
a
 

Box's M 12.861 

F .720 

df1 15 

df2 4654.421 

Sig. .766 
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Tests the null hypothesis 

that the observed 

covariance matrices of 

the dependent variables 

are equal across groups. 

a. Design: Intercept + 

metode 

 

 

Multivariate Tests
a
 

Effect Value F Hypothesi

s df 

Error df Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
c
 

Intercept 

Pillai's Trace .991 636.024
b
 5.000 30.000 .000 3180.121 1.000 

Wilks' Lambda .009 636.024
b
 5.000 30.000 .000 3180.121 1.000 

Hotelling's Trace 106.004 636.024
b
 5.000 30.000 .000 3180.121 1.000 

Roy's Largest 

Root 

106.004 636.024
b
 5.000 30.000 .000 3180.121 1.000 

metode 

Pillai's Trace .349 3.218
b
 5.000 30.000 .019 16.088 .820 

Wilks' Lambda .651 3.218
b
 5.000 30.000 .019 16.088 .820 

Hotelling's Trace .536 3.218
b
 5.000 30.000 .019 16.088 .820 

Roy's Largest 

Root 

.536 3.218
b
 5.000 30.000 .019 16.088 .820 

a. Design: Intercept + metode 

b. Exact statistic 

c. Computed using alpha = .05 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

 F df1 df2 Sig. 

GD .087 1 34 .769 

IDT 1.316 1 34 .259 

HD .132 1 34 .719 

IDE 2.738 1 34 .107 

P .553 1 34 .462 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + metode 
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Parameter Estimates 

Dependent  

Variable 

Parameter B Std. 

Error 

t Sig. 95% Confidence 

Interval 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

GD 

Intercept 8.611 .368 23.414 .000 7.864 9.359 23.414 1.000 

[metode=1] 1.556 .520 2.991 .005 .499 2.613 2.991 .828 

[metode=2] 0
a
 . . . . . . . 

IDT 

Intercept 11.500 .372 30.949 .000 10.745 12.255 30.949 1.000 

[metode=1] 1.167 .525 2.220 .033 .099 2.235 2.220 .578 

[metode=2] 0
a
 . . . . . . . 

HD 

Intercept 11.389 .389 29.251 .000 10.598 12.180 29.251 1.000 

[metode=1] 2.111 .551 3.834 .001 .992 3.230 3.834 .961 

[metode=2] 0
a
 . . . . . . . 

IDE 

Intercept 14.333 .412 34.807 .000 13.496 15.170 34.807 1.000 

[metode=1] 1.778 .582 3.053 .004 .594 2.961 3.053 .843 

[metode=2] 0
a
 . . . . . . . 

P 

Intercept 12.389 .534 23.198 .000 11.304 13.474 23.198 1.000 

[metode=1] 2.222 .755 2.942 .006 .687 3.757 2.942 .815 

[metode=2] 0
a
 . . . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

Grand Mean 

Dependent Variable Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

GD 9.389 .260 8.860 9.917 

IDT 12.083 .263 11.549 12.617 

HD 12.444 .275 11.885 13.004 

IDE 15.222 .291 14.630 15.814 

P 13.500 .378 12.733 14.267 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares 

Df Mean Square F Sig. Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
f
 

Corrected Model 

GD 21.778
a
 1 21.778 8.945 .005 8.945 .828 

IDT 12.250
b
 1 12.250 4.929 .033 4.929 .578 

HD 40.111
c
 1 40.111 14.699 .001 14.699 .961 

IDE 28.444
d
 1 28.444 9.319 .004 9.319 .843 

P 44.444
e
 1 44.444 8.657 .006 8.657 .815 

Intercept 

GD 3173.444 1 3173.444 1303.455 .000 1303.455 1.000 

IDT 5256.250 1 5256.250 2114.941 .000 2114.941 1.000 

HD 5575.111 1 5575.111 2043.095 .000 2043.095 1.000 

IDE 8341.778 1 8341.778 2732.959 .000 2732.959 1.000 

P 6561.000 1 6561.000 1277.954 .000 1277.954 1.000 

metode 

GD 21.778 1 21.778 8.945 .005 8.945 .828 

IDT 12.250 1 12.250 4.929 .033 4.929 .578 

HD 40.111 1 40.111 14.699 .001 14.699 .961 

IDE 28.444 1 28.444 9.319 .004 9.319 .843 

P 44.444 1 44.444 8.657 .006 8.657 .815 

Error 

GD 82.778 34 2.435     

IDT 84.500 34 2.485     

HD 92.778 34 2.729     

IDE 103.778 34 3.052     

P 174.556 34 5.134     
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Total 

GD 3278.000 36      

IDT 5353.000 36      

HD 5708.000 36      

IDE 8474.000 36      

P 6780.000 36      

Corrected Total 

GD 104.556 35      

IDT 96.750 35      

HD 132.889 35      

IDE 132.222 35      

P 219.000 35      

a. R Squared = .208 (Adjusted R Squared = .185) 

b. R Squared = .127 (Adjusted R Squared = .101) 

c. R Squared = .302 (Adjusted R Squared = .281) 

d. R Squared = .215 (Adjusted R Squared = .192) 

e. R Squared = .203 (Adjusted R Squared = .179) 
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

IDT * KELOMPOK 

Between Groups (Combined) 12.250 1 12.250 4.929 .033 

Within Groups 84.500 34 2.485   

Total 96.750 35    

 

 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

IDE * KELOMPOK 

Between Groups (Combined) 12.250 1 12.250 4.929 .033 

Within Groups 84.500 34 2.485   

Total 96.750 35    

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

GD * KELOMPOK 

Between Groups (Combined) 21.778 1 21.778 8.945 .005 

Within Groups 82.778 34 2.435   

Total 104.556 35    

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

HD * KELOMPOK 

Between Groups (Combined) 40.111 1 40.111 14.699 .001 

Within Groups 92.778 34 2.729   

Total 132.889 35    
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ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

P * KELOMPOK 

Between Groups (Combined) 44.444 1 44.444 8.657 .006 

Within Groups 174.556 34 5.134   

Total 219.000 35    

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

GD * KELOMPOK .456 .208 

IDT * KELOMPOK .356 .127 

HD * KELOMPOK .549 .302 

IDE * KELOMPOK .356 .127 

P * KELOMPOK .450 .203 
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