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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak berkebutuhan khusus tentu saja tetap mendapat pendidikan 

layaknya seperti anak normal. Pemerintah sendiri telah membuat 

peraturan dan memberikan hak pendidikan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus melalui beberapa sarana pusat pendidikan. 

Sekolah luar biasa (SLB) adalah sekolah bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus untuk menimba ilmu sesuai dengan kekhususannya, dimana 

anak berkebutuhan khusus juga perlu mengembangkan potensi mereka 

walaupun memiliki kekhususan dalam diri anak tersebut (Zulfa, Noor, 

& Ribawanto, 2014, h. 388). 

Berdasarkan estimasi, jumlah anak berkebutuhan khusus di Jawa 

Tengah sekitar 35.944 anak yang berada di 35 kabupaten atau kota. 

Namun, jumlah anak yang telah mendapat hak pendidikannya hanya 

15.477 anak dari jumlah total anak berkebutuhan khusus yang ada di 

Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena terjadi karena kurangnya 

sekolah luar biasa dan guru SLB. Permasalahan utama yang dihadapi 

adalah sekitar 30% dari total jumlah guru SLB akan pensiun pada tahun 

2019, kurangnya tenaga terampil dan guru keterampilan  (Anonim, 

2017) 

Kasus serupa juga dialami di kota Balikpapan. Dinas pendidikan 

kota Balikpapan mengakui bahwa masih kekurangan tenaga pengajar 

untuk sekolah luar biasa (SLB). Mencari guru untuk sekolah luar biasa 
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sangat sulit karena terkendala pada moratorium yang dikeluarkan oleh 

pemerintah sehingga menghambat penerimaan guru SLB yang baru. 

(Andrian, 2016). 

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan 

peranan guru SLB sangat dibutuhkan. Apabila jumlah guru SLB tidak 

mengalami peningkatan, maka sangat memungkinkan banyak anak 

berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia kehilangan hak pendidikan 

mereka. 

PermenDiknas Nomor 32 tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus (dalam Ishartiwi, 

2012, h. 34) menegaskan bahwa guru pendidikan khusus bertugas 

sebagai tenaga pengajar di sekolah yang menangani anak-anak 

berkebutuhan khusus. Namun, dalam pelaksanaannya tersebut beban 

yang dihadapi oleh guru SLB jauh lebih berat dibandingkan guru 

pendidikan biasa yang mayoritas siswanya adalah anak normal. 

Berprofesi sebagai guru pendidikan khusus di sekolah luar biasa (SLB) 

tentu saja tidak mudah. Guru SLB memiliki tantangan tersendiri yang 

harus dihadapinya. 

Dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, sangat diperlukan 

guru yang memiliki keterampilan-keterampilan khusus dalam 

mendidik. Guru SLB harus memiliki kesabaran yang tinggi, 

ketangguhan, dan kesehatan mental serta fisik untuk menghadapi anak 

didiknya. Hal ini menunjukkan bahwa guru SLB memiliki 

tanggungjawab yang besar dalam mendidik anak-anak ABK.Tidak 

dapat dipungkiri bahwa tuntutan-tuntutan tersebut menjadi tekanan 
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tersendiri bagi para guru di SLB khususnya bagi guru yang kurang 

memiliki keterampilan-keterampilan tersebut. Seorang guru SLB harus 

merasa nyaman dan senang dengan pekerjaannya sehingga tidak merasa 

terbebani oleh pekerjaan tersebut dan tetap menikmati hidup walaupun 

tugas dan pekerjaan yang dilakukan sangat berat. 

SLB/B Dena Upakara Wonosobo merupakan salah satu dari 

beberapa sekolah luar biasa yang menangani anak-anak yang memiliki 

kekurangan dalam hal pendengaran atau yang disebut dengan tunarungu 

yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. SLB/B Dena 

Upakara merupakan sekolah berasrama yang memiliki jumlah siswa 

sebanyak 134 anak, yang seluruh siswanya adalah perempuan. SLB/B 

Dena Upakara menggunakan metode pembelajaran yang unik dan 

berbeda dengan SLB lainnya yaitu metode oral. Metode oral merupakan 

metode yang berasal dari Belanda dan mengharuskan para pendidiknya 

menggunakan bahasa dan cara berbicara layaknya seperti orang normal. 

Melalui metode oral, baik anak didik maupun para pendidiknya tidak 

menggunakan bahasa isyarat. SLB/B ini adalah salah satu SLB/B dari 

lima SLB/B di Indonesia yang menggunakan metode oral. 

Tanggal 10 Desember 2016, peneliti melakukan wawancara 

singkat dengan D mengenai kehidupannya yang berprofesi sebagai guru 

di SLB/B Dena Upakara Wonosobo. D mengatakan bahwa telah 

bekerja selama 25 tahun sebagai guru binawicara. Guru binawicara 

merupakan guru yang melatih siswa untuk berbicara dan bersuara atau 

mengucapkan kata. D mengakui bahwa D memiliki panggilan jiwa 

yang besar untuk menjadi guru SLB karena ingin melayani dan 
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mendidik siswa-siswa tunarungu. Faktor yang membuat D senang 

menjadi guru SLB/B yaitu D dapat membantu siswa-siswa tunarungu 

dari ketidaktahuan dan kekurangannya, dari yang semula tidak dapat 

bicara menjadi dapat berbicara seperti anak-anak normal sehingga anak 

tidak terkungkung dari dunianya sendiri dan dapat membaur dengan 

orang-orang di sekitar mereka. 

Pada tanggal 28 Desember 2016, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan N yang telah berprofesi sebagai guru SLB/B Dena 

Upakara Wonosobo selama 28 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, N 

merupakan seorang guru BPBI (Bina Persepsi Bunyi dan Irama) yang 

memiliki tugas untuk menyadarkan anak bahwa di sekitarnya banyak 

bunyi melalui getaran-getaran yang mudah diraba contohnya pada alat 

musik. N mengatakan bahwa pada awalnya ia tidak tahu bahwa SLB 

bagian B adalah sekolah untuk anak tunarungu. Setelah mengetahui, N 

merasa bersyukur ia memilih menjadi guru SLB/B walaupun ia merasa 

memang tidak mudah menjadi guru SLB/B.  

Kadang N merasa lelah dengan pekerjaannya namun dapat 

bertahan bekerja sebagai guru SLB/B. Faktor yang membuat N 

bertahan adalah perasaan syukur dan panggilan N untuk mendidik 

anak-anak berkebutuhan khusus. N merasa bahwa bekerja sebagai guru 

SLB/B merupakan sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk 

mengajar anak-anak berkebutuhan, khususnya tunarungu. Selain itu, 

adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar membuat N 

mampu bertahan menjalani perannya. 
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Menangani anak berkebutuhan khusus dapat menimbulkan adanya 

kelelahan fisik dan mental karena anak berkebutuhan khusus 

membutuhkan perhatian dan pelatihan yang lebih dibandingkan dengan 

anak-anak normal. Hal-hal yang muncul tersebut dapat menjadi stressor 

atau sumber stress yang mampu membuat guru SLB menjadi stress. 

Stressor atau sumber stress adalah hal, kejadian atau peristiwa yang 

mengancam atau dirasa merugikan kehidupannya (Hardjana, 2002, h. 

12). 

“Yang membuat stress itu…ya sebetulnya kalau anak itu sudah 

kita ajar tapi anak itu tidak bisa..ya itu akan membebani kita. 

Karena ada faktor-faktor lain juga yang jelas anak dalam satu 

kelas yang berbeda tingkat kemampuannya itu bisa buat 

stress. Udah ngajarin menggunakan berbagai macam cara 

tetapi anak nggak bisa mengucapkan kata dengan benar, 

padahal sekolah menuntut anak harus bisa dan dapat nilai 

KKM 70. Anak udah diremidi berkali-kali tapi ya….tetep 

nggak bisa. Beberapa kali kalau stress juga jadi sakit, masuk 

angin, panas, flu. Ya seperti itu” (D, wawancara, 10 Desember 

2016) 

 

Stress menurut Hardjana (2002, h. 14) adalah keadaan atau 

kondisi yang terbentuk apabila seseorang merasa terancam pada suatu 

hal, orang, atau kejadian yang menimbulkan dampak adanya perubahan 

dalam kehidupannya baik fisik, sosial, maupun psikologisnya. Kutipan 

perkataan D menunjukkan bahwa stress yang dialami terjadi karena 

anak tidak mampu mengucapkan kata dengan baik dan benar walaupun 

sudah diajari dengan berbagai macam cara. 

Sama seperti D, hal-hal yang membuat N stress adalah saat 

menghadapi anak-anak yang terlalu slow tetapi keras kepala. N merasa 

stress jika anak yang memiliki sifat tersebut sedang marah karena anak 
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tidak mau melihat N saat akan dinasihati, atau saat anak marah 

kemudian bersembunyi di suatu tempat misalnya di kamar mandi. 

Kemampuan anak yang berbeda-beda juga membuat N harus 

mempunyai cara mengajar tersendiri dan berbeda-beda pada tiap anak. 

Hal ini membuat N harus ekstra sabar dan memiliki cara yang kreatif 

dalam menghadapi anak-anak. 

D mengakui bahwa faktor lain yang membuat stress adalah faktor 

administrasi yang berbelit-belit dari pemerintah kepada guru SLB. Hal 

tersebut membuat D tidak fokus ketika mengajar karena disibukkan 

dengan urusan administrasi yang mengharuskan D ke dinas pendidikan  

provinsi di Semarang atau di kota-kota lain untuk mengurusi beberapa 

hal, seperti sertifikasi kepegawaian atau melakukan pelatihan-pelatihan 

yang berkaitan dengan profesinya. 

Selain faktor administrasi, jumlah anak didik yang ditangani 

melebihi jumlah standar belajar efektif untuk SLB yaitu yang idealnya 

satu guru mengajar 6 anak, namun di SLB/B Dena Upakara Wonosobo 

satu guru dapat mengajar sekitar 10 anak atau lebih. Hal ini terjadi 

karena kekurangan tenaga pendidik sehingga beban kerja yang 

dirasakan lebih tinggi. 

Faktor administrasi dan beban kerja tersebut juga dirasakan oleh 

N. N mengatakan bahwa faktor administrasi juga merupakan salah satu 

faktor yang sangat memengaruhi tingkat stressnya. N menceritakan 

pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan faktor administrasi 

tersebut. 

“Kalau di sekolah sih administrasinya nggak begitu rumit, tapi 

kalau kepegawaian itu lho yang berhubungan dengan dinas 
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itu..kadang-kadang bikin stressnya…ee..besok pagi harus 

segera ngirim, tapi baru diberitahu sekarang..gitu lho. Selalu 

mendadak gitu..” (N, wawancara, 28 Desember 2016) 

 

N juga menambahkan bahwa kadang lingkungan tempat bekerja, 

seperti teman-teman bekerjanya, juga kadang membuatnya stress 

namun tidak terlalu mengganggu kehidupan N. 

Pengakuan guru SLB/B Dena Upakara di atas tentu memberi 

gambaran bahwa menjadi seorang guru SLB/B memang sangat tidak 

mudah, perlu adanya cara kreatif dan kesabaran untuk menghadapi 

anak-anak dan menghadapi tuntutan-tuntutan yang lain. Guru-guru 

SLB/B dihadapkan pada tuntutan dan tantangan yang mampu 

menimbulkan stress dalam hidup.Stress yang mengarah pada hal yang 

negatif dan berlebihan dapat mengganggu kehidupan individu dan 

menimbulkan dampak yang tidak sehat. Stress tidak hanya berdampak 

bagi psikologisnya saja namun juga berdampak pada hal lainnya seperti 

fisik.  

“Kalau saya stress, wujudnya saat itu diare seminggu, 

nangis?..iya...nangis juga karena bingung menghadapi seperti ini 

gimana, kok kaya disepelekan sama anak-anak, gitu lho….kadang ya 

marah. ” (N, wawancara, 28 Desember 2016). Pada kutipan wawancara 

dengan N, ternyata stress yang dialami oleh N berdampak pada fisiknya 

yaitu sakit diare serta mengalami perubahan pada psikologisnya yang 

ditunjukkan dengan menangis dan marah. N mengaku jika marah, ia 

akan berteriak hingga merasa lega.  
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D juga mengalami hal yang serupa dengan N. Stress yang dialami 

membuat D mengalami sakit pada fisiknya contohnya masuk angin, 

panas dan flu, namun tidak mengalami perubahan pada psikologisnya.  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi stress disebut sebagai 

coping stress. Coping stress dimaknai sebagai reaksi  individu ketika 

menghadapi tekanan atau stress. Mengatasi stress merupakan usaha 

orang untuk meniadakan rasa tidak enak karena stress dan 

membebaskan diri dari rasa tersebut (Hardjana, 2002, h. 97). 

Koping menurut Siswanto (2007, h. 60) adalah respon atau usaha 

yang dilakukan individu untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang 

mampu membuat individu tersebut tertekan atau membangkitkan 

emosinya. Koping dapat menurunkan stress atau tekanan yang terjadi 

pada individu.  

“Kalau lagi stress buat ngilangin ya berusaha buat me-manage 

sendiri dan menyadari kalau anak yang dihadapi itu 

ya…bukan anak normal dan bukan anak pada umumnya. Jadi 

kalau misal anak nggak bisa ngucapin kata dengan baik terus, 

ya udah ikuti aja kemampuan anak itu dan tidak bisa 

memaksakan harus begini begitu. Kalau dulu waktu awal-

awal jadi guru, cara ngatasin stress ya sering komunikasi 

dengan anak-anak, mencoba memahami karakter anak. Terus 

kita belajar tambahan dari guru-guru senior waktu itu, lalu 

kita bisa membuat suasana kerja yang harmonis” (D, 

wawancara, 10 Desember 2016) 

 

Penggalan kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa D memiliki 

cara untuk mengatasistress-nya. Kemampuan mengatasi stress tersebut 

membuat D mampu bertahan menjadi guru di SLB/B Dena Upakara 

Wonosobo hingga 25 tahun. 
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Dalam menanggapi stressoryang menjadi stress, setiap individu 

memiliki cara masing-masing untuk mengurangi atau 

menghilangkanstress yang dirasakan. Seperti yang dialami oleh D, 

meskipun merasa bahwa bekerja menjadi guru SLB berat dan membuat 

stress namun pada akhirnya D mampu mengatasi stressnya dengan 

baik. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh N, koping yang 

dilakukan membuat N mampu mengatasi stress-nya sehingga dapat 

bertahan sebagai guru SLB/B hingga sekarang. N mengakui bahwa 

dukungan dari orang-orang di sekitar sangat membantu N dalam 

menjalani perannya sebagai seorang guru SLB/B. Jika sedang 

mengalami stress, N akan berbagi cerita dengan orang-orang 

terdekatnya dan dianggap dapat dipercaya untuk mendengarkan keluh 

kesahnya misalnya keluarga. 

Namun tidak semua guru SLB dapat melakukan coping dengan 

baik. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan mengatasi stressyang 

dialami oleh individu. D mengaku bahwa banyak teman-teman 

bekerjanya keluar dari profesi guru SLB/B karena tidak lulus dalam 

masa percobaan atau training. N juga menambahkan bahwa ada 

beberapa guru yang keluar tanpa memberi keterangan atau dengan 

alasan mengikuti suami/istri setelah mereka menikah. Selain itu, ada 

beberapa yang beralasan tidak mampu mengajar anak-anak tunarungu 

lagi karena beban yang harus ditanggung sangat besar. 

Berdasarkan wawancara di atas, hasilnya dapat disimpulkan 

bahwa ada beberapa masalah yang dialami kedua subjek yang dirasa 

menyebabkan stress, yaitu menghadapi tuntutan anak-anak tunarungu 
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yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru 

harusmemiliki cara yang kreatif dalam mengajar agar semua anak 

didiknya dapat memahami ajaran yang diberikan. Selain itu, beban 

kerja yang dirasa berat karena kurangnya jumlah tenaga kerja yang 

menyebabkan guru SLB/B Dena Upakara harus membimbing anak 

tunarungu melebihi jumlah standar belajar efektif yang idealnya 

membimbing enam anak namun harus membimbing 10 anak bahkan 

lebih. Faktor lain yaitu faktor administrasi dari pemerintah yang sangat 

berbelit belit dan lingkungan tempat kerja khususnya hubungan dengan 

rekan kerja yang dirasa kurang mendukung. 

Stress yang terjadi menyebabkan kedua subjek mengalami gejala 

yang dirasakan yaitu secara fisik seperti masuk angin, diare, flu, dan 

panas, sedangkan secara psikologis mengalami suasana hati yang tidak 

baik hingga menangis dan marah yang terkadang diluapkan dengan 

berteriak. 

Dalam melaksanakan tugas sebagai guru SLB/B, tanggungjawab 

dan beban yang dihadapi lebih berat dibandingkan dengan sekolah 

pendidikan bagi anak normal. Beban kerja yang dirasa berat dan 

ketidakmampuan dalam melakukan koping dapat membuat individu 

mengalami tekanan. Ada beberapa kasus yang menunjukkan jika situasi 

atau tekanan yang dialami guru SLB/B tersebut tidak teratasi dengan 

baik dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan 

menyebabkan stress bahkan hingga mengalami burnout atau kelelahan 

baik secara fisik, emosional dan mental. Guru SLB/B yang tidak dapat 

menghadapi stress cenderung menyerah dan meninggalkan profesinya 
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sebagai guru SLB/B, namun jika mampu menghadapi dan mengatasi 

stress-nya dengan baik akan membuat guru SLB/B lebih dapat 

menikmati dan bertahan bekerja sebagai guru SLB/B. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya “jam terbang”yang lebih 

lama memengaruhi cara guru SLB/B menghadapi stress yang ada 

dalam bekerja. Pengalaman guru yang telah bekerja selama 20 tahun 

atau lebih tentu saja lebih banyak dibandingkan dengan guru yang 

memiliki masa kerja dibawah 20 tahun. Ada beberapa masalah yang 

sudah dapat dilalui danada pula beberapa masalah yang masih terjadi 

atau dirasakan hingga saat ini.Maka sebab itu, peneliti memilih guru 

SLB/B dengan masa kerja 20 tahun atau lebih sebagai subyek dari 

penelitian ini.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran mengenai stress dan coping padaguru sekolah luar biasa 

bagian B (SLB/B). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Masalah yang ingin diketahui dalam penelitian iniyaitu: 

1. Bagaimana stresspada guru sekolah luar biasa bagian B (SLB/B)? 

2. Bagaimana coping yang digunakan guru sekolah luar biasa bagian B 

(SLB/B)? 

 

C. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui stress pada guru sekolah luar biasa bagian B (SLB/B). 
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2. Mengetahui coping yang digunakanguru sekolah luar biasa bagian B 

(SLB/B). 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbang ilmu 

dalam bidang Psikologi Kesehatan Mental mengenai stressdan 

coping stressdalam ranah Psikologi Pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi guru SLB khususnya SLB/B, pihak sekolah 

luar biasa dan pihak terkait lainnya mengenai stressdan coping pada 

guru SLB/B. 
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