
 

 

47 

 

BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stress dan coping stress 

pada guru SLB/B yang memiliki masalah dan beban kerja di tempat 

kerjanya. Menentukan kancah penelitian merupakan langkah awal yang 

dilakukan oleh peneliti agar dapat mengumpulkan data secara langsung 

dan memperoleh informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian dilakukan di sebuah sekolah luar biasa yaitu 

SLB/B Dena Upakara Wonosobo dengan mengambil beberapa guru 

yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti dan 

bersedia sebagai subjek penelitian.Subjek yang akan dilibatkan dalam 

penelitian ini yaitu guru SLB/B Dena Upakara Wonosobo yang masih 

aktif bekerja dan telah memiliki pengalaman bekerja selama 20 tahun 

atau lebih.  

Awalnya peneliti membuat surat izin penelitian dari Fakultas 

untuk diberikan kepada Kepala Sekolah SLB/B Dena Upakara 

Wonosobo. Setelah peneliti memberikan surat izin penelitian kepada 

kepala sekolah dan menyampaikan maksut serta tujuan melakukan 

penelitian di sekolah tersebut, kepala sekolah memberi daftar guru yang 

dapat dijadikan sebagai subjek penelitian dengan kriteria yang masih 

aktif bekerja dan telah bekerja selama 20 tahun ke atas. Guru SLB/B 

Dena Upakara yang masih aktif bekerja berjumlah 27 orang dengan 

rincian sebagai berikut: 
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Jumlah guru Masa Kerja (tahun) 

1 37 

> 20 

1 36 

1 34 

1 33 

1 32 

1 31 

1 29 

4 26 

16 < 20 

 

Akhirnya peneliti menemui lima subjek yang sesuai dengan 

kriteria penelitian dan bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini, 

antara lain U sebagai subjek 1 dengan masa kerja 36 tahun, K sebagai 

subjek 2 dengan masa kerja 33 tahun, TU sebagai subjek 3 dengan 

masa kerja 37 tahun, M sebagai subjek 4 dengan masa kerja 34 tahun, 

dan TI sebagai subjek 5 dengan masa kerja 26 tahun. Semua subjek 

berdomisili di Wonosobo.  

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan bagian 

dari kancah penelitian. Tempat yang digunakan untuk melakukan 

wawancara dan observasi yaitu tempat tinggal masing-masing subjek, 

apabila subjek meminta bertemu di rumah. Selain melakukan penelitian 

di tempat tinggal subjek, peneliti juga melakukan wawancara dan 

observasi di luar tempat tinggal yaitu di tempat subjek melakukan 

aktivitasnya di sekolah. 

 

B Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan 

data yaitu mencakup pencarian subjek penelitian dan survey, 
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melakukan pendekatan awal dan mengajukan permohonan kerjasama 

serta perijinan melakukan penelitian. Perijinan melakukan penelitian ini 

sifatnya secara personal melalui inform consentatau surat yang 

menyatakan kesediaan sebagai subjek peneliti. 

Pencarian subjek penelitian dilakukan dengan menentukan 

sekolah atau instansi yang akan digunakan oleh peneliti. Setelah itu 

peneliti mencoba untuk survey dengan tujuan mencari tahu kondisi 

sekolah dan kegiatan yang dilakukan di dalam sekolah serta tugas-tugas 

yang dilakukan oleh para guru di dalam sekolah sebagai gambaran awal 

peneliti dalam pencarian data. Selain melakukan observasi awal, 

peneliti juga mewawancarai dua guru sekolah sebagai tambahan subjek 

mencari data awal. Setelah itu, peneliti mengajukan surat izin penelitian 

kepada Kepala Sekolah untuk melakukan penelitian di SLB/B Dena 

Upakara Wonosobo. 

Kriteria yang dicari oleh peneliti yaitu subjek yang bekerja 

sebagai guru SLB/B Dena Upakara Wonosobo yang telah mengabdi 

selama lebih dari 20 tahun dan masih bekerja secara aktif. Peneliti 

mengajukan surat perijinan penelitian kepada pihak sekolah. Setelah 

melakukan perijinan, peneliti mendapatkan lima orang subjek sesuai 

dengan kriteria yang dicari oleh peneliti. 

Setelah mendapatkan subjek, peneliti melakukan pendekatan awal 

atau building rapport dengan memperkenalkan diri kepada subjek dan 

memberitahukan maksut dan tujuan melakukan wawancara kepada 

subjek. Peneliti juga memberikan informed consent kepada para subjek 

sebagai tanda kesediaan subjek menjadi responden bagi peneliti dan 
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membantu peneliti dalam mendapatkan data. Setelah itu, peneliti 

melakukan pengumpulan data dari kelima subjek dengan melakukan 

observasi dan wawancara, serta menyiapkan alat bantu yang digunakan 

dalam melakukan pengumpulan data yaitu catatan dan rekaman.  

 

C Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data dilaksanakan kurang lebih selama 3 minggu pada tanggal 22 Mei 

2017 hingga 13 Juni 2017. Jadwal pengumpulan data dilaksanakan 

secara fleksibel yang artinya sesuai dengan persetujuan subjek dan 

berdasarkan waktu yang diminta oleh subjek supaya tidak mengganggu 

aktivitas dan kegiatan lain yang dimiliki oleh subjek. Selain itu, tempat 

melakukan wawancara juga sesuai dengan permintaan subjek. 

Sedangkan dalam pelaksanaan observasi dilakukan selama melakukan 

wawancara dan berada di sekolah dengan mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh subjek. 

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan panduan 

wawancara untuk mengumpulkan data serta alat bantu rekaman 

menggunakan handphone. Sedangkan observasi, peneliti menggunakan 

tabel catatan observasi untuk mencatat hal-hal yang dilihat saat 

melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan subjek. Di bawah ini 

merupakan tabel jadwal pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan kelima subjek. 
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Tabel 1. 

Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data 

No Subjek Tanggal Waktu Lokasi Keterangan 

1 U 22 Mei 2017 10.00-10.30 Sekolah Building 

rapport 

5 Juni 2017 11.15-13.18 Sekolah  Wawancara & 

Observasi 

6 Juni 2017 11.30-12.30 Sekolah Wawancara 

2 K 22 Mei 2017 10.30-11.00 Sekolah Building 

rapport 

5 Juni 2017 10.00-11.00 Sekolah Wawancara & 

Observasi 

9 Juni 2017 11.00-11.30 Sekolah Wawancara 

3 TU 22 Mei 2017 11.00-11.35 Sekolah Building 

rapport 

24 Mei 2017 11.22-13.50 Sekolah Wawancara & 

Observasi 

6 Juni 2017 09.15-11.15 Sekolah Wawancara & 

Observasi 

4 M 22 Mei 2017 13.10-14.15 Sekolah Building 

rapport; 

Wawancara & 

Observasi 

9 Juni 2017 12.00-12.30 Sekolah Wawancara 

5 TI 23 Mei 2017 09.30-10.00 Sekolah Building 

rapport 

12 Juni 2017 14.00-16.05 Rumah kos 

subjek 

Wawancara & 

Observasi 

 

Selain melakukan wawancara dengan subjek, peneliti juga 

melakukan triangulasi dengan orang-orang yang dekat dengan subjek. 

Berikut ini adalah tabel jadwal pelaksanaan triangulasi. 
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Tabel 2. 

Jadwal Pelaksanaan Triangulasi 

No Inisial Triangulasi Tanggal Lokasi 

1.  U Teman dekat 9 Juni 2017 Sekolah  

2.  K Suami 7 Juni 2017 Sekolah 

3.  TU Teman dekat 8 Juni 2017 Sekolah 

4.  M Suami 7 Juni 2017 Rumah subjek 

5.  TI Teman dekat 8 Juni 2017 Sekolah 

 

D Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama Inisial : U 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 59 tahun 

Alamat  : Kampung Kenteng, Wonosobo 

Pendidikan  : S1 (PLB) 

Pekerjaan  : Guru Kelas 

Lama bekerja : 36 tahun 

Jumlah anak : - 

b. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subjek 

U merupakan salah satu guru di SLB/B Dena Upakara 

Wonosobo yang memiliki masa kerja selama 36 tahun dan 

dianggap menjadi guru paling senior di sekolah. Subjek U 

adalah seorang perantau yang berasal dari Yogyakarta yang 

mulai tinggal di Wonosobo karena bekerja di SLB/B Dena 

Upakara Wonosobo. U merupakan anak keempat dari 
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sepuluh bersaudara. Namun, saudara nomor tujuh sudah 

meninggal karena sakit. Pendidikan terakhir U adalah 

sarjana pendidikan luar biasa (S1). Subjek tidak menikah 

dan tinggal sendiri di rumahnya. 

Saat masih muda, U tinggal dengan kedua 

orangtuanya beserta saudara-saudaranya di perumahan 

PJKA karena almarhum bapak U bekerja sebagai masinis. 

Ibu U bekerja sebagai ibu rumah tangga sederhana. Setelah 

bapak U meninggal saat U masih kelas dua SMP, ibu U 

menjadi tulang punggung keluarga dan harus mendidik 

serta menyekolahkan sepuluh orang anak. Akhirnya subjek 

U dimasukkan ke Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Sang 

Timur Yogyakarta oleh ibunya setelah lulus SMP karena 

ada saran dari teman ibu supaya U menjadi guru. Awalnya 

U tidak mengetahui apa itu SPG dan tidak pernah 

membayangkan akan menjadi guru namun karena 

berjalannya waktu, U mulai menikmati sekolah SPG. 

Sebelum menjadi guru SLB/B Dena Upakara, U 

sempat menjadi guru SD Sang Timur yang merupakan 

sekolah umum untuk anak normal. U memutuskan untuk 

menjadi guru SLB/B karena tertarik setelah ada seorang 

teman yang merupakan guru SLB/B yang datang 

berkunjung ke SD Sang Timur dan menceritakan tentang 

pengalamannya menjadi guru di SLB. Subjek U kemudian 

mengikuti serangkaian tes penerimaan guru baru dan keluar 
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dari SD Sang Timur. Pada saat itu, U mengikuti tes 

bersama tujuh orang lainnya dan yang lolos adalah U. U 

mengaku bahwa berada di SLB/B Dena Upakara sangat 

berbeda dengan tempat U bekerja sebelumnya. Namun, hal 

itu membuat U merasa tertantang dan bertekad untuk terus 

mengajar di SLB/B Dena Upakara tersebut. U mulai 

menjalani pelatihan dan bimbingan selama empat tahun 

oleh guru-guru senior dan suster-suster. 

Saat ini subjek U bekerja sebagai guru kelas yang 

membimbing anak sekolah dasar kelas 3. Pada tahun 1989, 

U pernah menjadi kepala sekolah SLB/B Dena Upakara 

dan menjabat selama tujuh tahun. Jabatan kepala sekolah U 

digantikan saat U melanjutkan sekolahnya di Bandung 

untuk mendapatkan gelar sarjana SGPLB. Subjek U selalu 

menjadi guru kelas kecil dari awal bekerja hingga sekarang 

dan U merasa bahwa itu pekerjaan yang sekarang 

dilakukan ini merupakan panggilan dalam hidup U 

meskipun pada awalnya merasa sulit dan pernah 

mengalami penolakan oleh anak-anak tetapi U mampu 

bertahan hingga sekarang.  

Kegiatan lain yang dilakukan oleh U selain menjadi 

guru SLB/B yaitu aktif di kelompok PKK di lingkungan 

rumahnya. U juga menjadi petugas lektor atau yang 

membacakan bacaan kitab suci pada saat misa di Gereja. U 

sering menjadi lektor pada misa hari Minggu siang.  
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2) Hubungan Subjek dengan Anak Didik 

Hubungan U dengan anak didiknya sangat dekat 

khususnya dengan anak-anak yang ada di dalam kelasnya. 

U selalu berusaha dekat dengan anak didiknya supaya 

mereka dapat terbuka dengan U. Dalam melakukan 

komunikasi dengan anak didiknya, U selalu melakukan 

kontak mata maupun tubuh dengan anak yang diajak 

berbicara. Contohnya, sesekali U menunjuk anak-anak 

untuk memberi kesempatan menjawab atau menyampaikan 

pendapat yang ingin disampaikan oleh anak-anak. U juga 

terlihat sabar dalam menghadapi anak-anak khususnya 

dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus yang lain. 

Subjek U selalu mengajar di kelas 2 dan 3 Sekolah 

Dasar. Anak didik yang sekarang U didik berjumlah 

sebelas orang. Kedekatan U dengan anak-anak didiknya 

terlihat saat U memanggil atau mengajak bicara anak didik 

dengan memanggil nama masing-masing anak, lalu U juga 

selalu mendekati mereka dan anak selalu merespon dengan 

baik. Subjek U merasa bahwa anak-anak memang harus 

didekati secara individu dan menciptakan kehangatan bagi 

mereka supaya mereka mau dekat dan terbuka dengan U. 

Respon anak-anak didik terhadap U baik. Salah satu 

contohnya yaitu ketika U memberi pertanyaan pada 

masing-masing anak, namun ada satu anak yang terlewati, 

maka anak-anak akan mengingatkan U supaya tidak 
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melupakan anak tersebut. Hal tersebut merupakan 

gambaran dari kedekatan U dengan anak-anak didiknya. 

3) Hubungan Subjek dengan Rekan Kerja 

Hubungan subjek U dengan rekan-rekan kerjanya 

baik dan terlihat akrab satu sama lain. U menganggap 

semua guru-guru di SLB/B Dena Upakara merupakan 

keluarganya sehingga ia merasa dekat satu sama lain. 

Subjek U juga menghargai dan mau membantu guru-guru 

baru yang membutuhkan bimbingan. Namun, U sangat 

tidak menyukai seseorang yang tidak mau belajar. U 

mengaku bahwa perilaku guru-guru baru pada waktu 

sekarang sangat berbeda dengan dahulu. U ingin guru-guru 

baru mau belajar, misalnya dengan rajin bertanya jika tidak 

jelas atau jika ada waktu kosong, masuk ke kelas untuk 

melihat cara mengajar guru-guru senior. Namun, hal 

tersebut tidak dilakukan ole guru-guru baru sehingga U 

merasa sedikit kecewa. 

4) Masalah yang Membuat Stress Serta Gejala atau Akibat 

yang Dirasakan Guru SLB/B 

a) Masalah yang sudah terjadi atau teratasi 

U merupakan guru SLB/B yang telah mengajar 

selama 36 tahun sejak tahun 1980. Selama menjadi 

guru SLB/B, U merasakan banyak pengalaman baik 

dan buruk yang sudah dilalui. Pada awal bekerja, U 

mengalami penolakan oleh anak-anak tunarungu kelas 
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enam. Pada saat itu, U merupakan seorang guru baru 

yang diminta mengajar di kelas enam. Namun, U 

mengalami penolakan karena anak-anak merasa takut 

apabila diajar oleh guru baru akan membuat mereka 

bodoh dan membuat sering salah paham karena 

bicaranya tidak jelas. Bentuk penolakan mereka sangat 

terlihat, salah satunya yaitu kursi duduk ditendang oleh 

anak-anak. Selain itu U pernah merasa kesulitan 

beradaptasi di suasana dan lingkungan yang baru saat 

bersekolah di Sekolah Pendidikan Guru (SPG). U 

merasa baik-baik saja setelah beberapa lama 

beradaptasi di sekolah tersebut. 

b) Masalah yang masih terjadi atau dirasakan 

Hal yang membuat U merasa stress yaitu ketika U 

harus mengajarkan pelajaran yang berhubungan dengan 

irama. U mengaku bahwa ia tidak mampu mengajarkan 

tentang irama, misalnya melakukan tepuk tangan yang 

berirama, membedakan suara pelan dan keras, atau 

melakukan pelemasan bibir. U juga jarang ikut berlatih 

paduan suara bersama guru-guru lainnya karena merasa 

suaranya fals dan tidak mengerti tentang not. U merasa 

ia seperti menjadi bodoh dan berbeda dengan guru-

guru yang lain. Pernah U mengalami kesulitan saat 

guru yang mengajar tentang latihan mendengar tidak 

masuk sehingga tidak dapat mengajar kelas U, maka 
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mau atau tidak, U harus menggantikan guru tersebut 

untuk mengajar latihan mendengar. U merasa itu 

merupakan salah satu kendala yang masih ia rasakan 

sampai saat ini.  

Masalah lainnya yaitu ketika ada kegiatan 

pengambilan rapor, biasanya U menulis deskripsi 

tentang perkembangan anak di rapor dan diharapkan 

deskripsi tersebut dibaca oleh orangtua murid supaya 

mengetahui tentang perkembangan anak. Namun, 

deskripsi tersebut tidak pernah dibaca oleh orangtua 

murid. Hal tersebut membuat U merasa bahwa 

pekerjaannya menulis deskripsi tersebut sia-sia, 

padahal U sebelum menulis deskripsi harus mengamati 

perkembangan anak baik dalam kelas maupun dalam 

asrama.  

Selain masalah yang menyangkut dengan anak-

anak, U juga merasa kadang kecewa dengan rekan-

rekan kerjanya, salah satu contohnya mengenai 

perubahan kebiasaan yang dilakukan oleh guru-guru 

baru pada saat ini dengan guru baru pada zaman 

dahulu. U kecewa karena guru-guru baru kurang ada 

rasa mau belajar yang besar, contohnya tidak ada guru 

baru yang banyak bertanya tentang mengajar di SLB/B 

atau masuk ke kelas guru senior untuk melihat cara 

mengajar. U menginginkan supaya guru-guru baru mau 
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belajar dan mencoba supaya nantinya ketika guru-guru 

senior pensiun sudah ada yang menggantikan mereka 

mengajar di SLB/B Dena Upakara. Masalah lainnya 

adalah mengenai perubahan kebijakan yang dibuat oleh 

pemimpin yang baru. Kadang U merasa tidak setuju 

dengan kebijakan yang diubah oleh pemimpin yang 

baru namun U hanya diam walaupun dalam hatinya 

sangat tidak menyetujui hal tersebut. 

c) Gejala atau Akibat Stress Subjek 

Gejala atau akibat stress yang dialami oleh U 

antara lain adalah subjektif, perilaku, kognitif, dan 

fisiologis. Gejala atau akibat subjektif yang dialami 

yaitu rendah diri dan mengalami suasana hati yang 

buruk sehingga memengaruhinya saat sedang mengajar 

di kelas dan juga saat berinteraksi dengan orang di 

sekelilingnya serta serta U merasa masih sering 

kepikiran pada suatu hal yang sudah terjadi sehingga 

membuat U menyesal tidak mengutarakan apa yang 

ingin U sampaikan misalnya saat rapat. Rasa rendah 

diri tersebut dirasakan karena U merasa tidak sama 

dengan rekan-rekannya yang bisa membaca not atau 

paham pada irama. Gejala atau akibat perilaku 

ditunjukkan dengan menangis dan marah-marah. U 

mengakui bahwa saat sedang stress subjek menangis, 

namun U bukan seorang yang mudah menangis 



60 

 

 

 

sehingga subjek menangis hanya kadang-kadang atau 

bahkan jarang. Salah satu kejadian yang membuatnya 

menangis yaitu saat U harus menghadapi suasana dan 

lingkungan baru saat U masuk ke Sekolah Pendidikan 

Guru (SPG). U marah-marah ketika ada anak didiknya 

yang tidak memperhatikan U dan tidak bisa menjawab 

pertanyaan yang diajukan setelah berulang kali 

dijelaskan atau saat suasana hati U sedang buruk. 

Selain itu, ketika U tidak setuju dengan keputusan 

misalnya saat rapat, ia akan mengutarakan pendapatnya 

dengan penekanan nada. Namun, U tidak berani 

mengungkapkan dengan terang-terangan dan tidak suka 

memperlihatkan emosinya. U juga merupakan orang 

yang suka memendam sesuatu sehingga tidak selalu 

dapat diungkapkan meskipun dengan orang 

terdekatnya. U memiliki kepribadian yang introvert 

sehingga itu membuat U lebih suka untuk memendam 

daripada membicarakannya dengan orang lain atau 

pada orang terdekatnya. 

Gejala atau akibat kognitif yaitu U masih tetap 

memikirkan masalah tersebut dan terbawa sampai pulang 

ke rumah atau saat mengajar di kelas. Gejala atau akibat 

yang terakhir adalah fisiologis. Pada gejala atau akibat 

fisiologis, U sering merasa gatal-gatal pada tubuhnya dan 

mengalami batuk.  
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5) Problem-focused coping 

Pada awal saat U harus bersekolah menjadi guru, U 

sempat merasakan stress karena harus berpisah dari 

keluarga dan menerima lingkungan yang baru. Namun, 

karena seiring berjalannya waktu, U mampu mengatasi 

stress tersebut karena semakin lama U memiliki banyak 

kegiatan dan teman serta suster yang dapat diajak untuk 

bercerita dan berkomunikasi. Salah satu usaha yang 

dilakukan oleh U untuk mengatasi masalahnya yaitu 

dengan melakukan keaktifan diri. U selalu berusaha untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. U aktif mencari 

cara supaya masalah yang membuatnya tidak tenang dapat 

segera hilang misalnya saat U harus mengajar anak-anak 

didiknya tentang pelajaran melatih pendengaran, U mencari 

cara yang kreatif untuk menutupi kekurangannya dalam hal 

mengajarkan latihan pendengaran. Cara U yaitu dengan 

mengajak anak bermain sudamanda atau jenis permainan 

tradisional yang aturannya dibuat unik, anak-anak boleh 

lompat menuju kotak selanjutnya apabila U memukul gong.  

Saat sedang mengalami suasana hati yang buruk, hal 

itu selalu terbawa oleh U saat mengajar sehingga suasana di 

dalam kelas pun tidak menyenangkan dan U juga marah-

marah dengan anak-anak didiknya. Namun, U akhirnya 

sadar dan mencoba membuat suasana kelas kembali 

menjadi menyenangkan dengan mengajak anak-anak 
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didiknya keluar dari kelas menuju ke lapangan atau kebun. 

Ketika U sedang mengalami ketidakcocokan dengan 

kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang baru, U juga 

berusaha mengutarakan pendapatnya baik saat rapat atau 

pribadi. U berfikir jika sudah mengutarakan pendapatnya, 

maka pemimpin akan memikirkan kembali kebijakan 

tersebut. Namun, jika pendapatnya hanya didengar dan 

tidak mendapat respon apapun, U akan menunda berbicara 

kembali sehingga menyimpan kembali masalah tersebut 

dan akan dikemukakan di kesempatan yang lain 

(penguasaan diri). 

Subjek U juga seseorang yang suka sharing atau 

berbagi cerita dan berdiskusi dengan rekan rekan kerjanya 

jika menyangkut masalah anak-anak didik, kepegawaian 

atau hal-hal yang menyangkut pekerjaannya. Contohnya 

saat U mengalami kesulitan dalam membuat soal di 

komputer, U selalu mendapat bantuan dari rekan-rekan 

kerjanya untuk dibantu mengetik soal tersebut (dukungan 

sosial sebagai alat). U memang terbuka pada rekan-rekan 

kerjanya, namun U tidak suka apabila U terlalu blak-blakan 

atau terbuka jika ia tidak setuju pada suatu hal. U 

cenderung menyimpan masalah tersebut dan tidak berani 

melakukan hal yang mengundang aksi provokatif, misalnya 

saat marah lalu meninggalkan ruangan saat sedang 
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melakukan diskusi atau rapat. U lebih memilih untuk diam 

(exercised caution). 

6) Emotion-focused coping 

Sifat U yang lebih suka memendam masalah 

dibanding mengungkapkannya secara terbuka membuat U 

harus memiliki cara supaya tidak terbebani oleh hal 

tersebut. Jika menyangkut masalah kebijakan, U cenderung 

pasrah dan menghargai kebijakan-kebijakan tersebut 

walaupun tidak sesuai dengan hatinya (pelepasan secara 

perilaku). Meskipun pada awalnya U menolak tentang 

kebijakan yang berubah itu dan tidak bisa menerima alasan 

yang diberikan oleh pemimpin (penolakan), namun U 

akhirnya mengikuti kebijakan tersebut. U menganggap 

bahwa masalah kebijakan tersebut sudah berlalu dan tidak 

ada masalah karena U cenderung tidak mau mengungkit 

masalah yang pernah U coba selesaikan namun tidak 

terselesaikan dengan baik (minimization). 

Saat U memiliki suasana hati yang buruk biasanya 

akan terbawa saat U mengajar di dalam kelas. U menjadi 

lebih sensitif dan marah-marah pada anak-anak didiknya. 

Namun, U biasanya langsung  menyadari kalau apa yang 

dilakukan itu adalah salah dan bukan kesalahan anak-anak 

(self-blame). Akhirnya untuk mencairkan suasana, U 

menghilangkan emosi tersebut dengan mengajak anak-anak 

menuju ke lapangan atau kebun dan setelah itu kembali ke 
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kelas dengan suasana yang menyenangkan (mengarahkan 

dan menghilangkan emosi). Pada awal U menjadi guru 

SLB/B, U mengalami penolakan dari anak-anak saat U 

ditempatkan mengajar anak-anak kelas enam. Penolakan 

yang dialami U misalnya yaitu kursi kelas ditendang oleh 

anak-anak hingga sampai di depan kelas. U akhirnya 

merefleksikan masalah tersebut dan menerima kejadian itu 

(penerimaan). U menyadari bahwa sebenarnya tidak hanya 

dirinya saja yang mengalami hal seperti itu namun semua 

guru baru merasakannya sehingga U dapat menerima dan 

memaklumi hal tersebut. 

Cara U dalam mengatasi stress yang dirasakan 

biasanya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti 

membaca majalah atau alkitab dan menuangkan 

masalahnya dalam bentuk tulisan (mengarahkan dan 

menghilangkan emosi). Selain itu, U selalu berdoa dan 

merenung di dalam rumahnya. U mencoba berinteraksi 

dengan Tuhan dan menyerahkan segala masalah dalam 

tangan Tuhan (berpaling pada agama). U percaya bahwa 

setelah berdoa, U akan lebih tenang karena Tuhan selalu 

mendampinginya. U juga pernah melarikan diri dari 

masalahnya dengan diam saja, tidak melakukan apa-apa 

dan merasa malas untuk melakukan kegiatan (escapism). 

Subjek U memiliki teman dekat yang juga bekerja 

sebagai guru SLB/B. Apabila ada masalah, U selalu 
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bercerita dengan teman dekatnya tersebut. Namun tidak 

selalu U yang bercerita terlebih dahulu, kadang juga U 

menceritakan masalahnya setelah teman dekat U 

menceritakan masalahnya terlebih dahulu (dukungan sosial 

secara emosional). 

Mengenai kehidupan pribadinya, U hidup sendiri dan 

tidak menikah sehingga U harus siap dengan konsekuensi 

menjalani kehidupan yang tanpa pasangan. U menerima 

keadaan tersebut dengan menikmati hidupnya 

(penerimaan). U menganggap bahwa semua hal yang 

terjadi dalam hidupnya baik kehidupan pribadinya maupun 

menjadi guru SLB/B memiliki makna yang sangat berarti 

(pemahaman secara positif). Makna yang disadari oleh U 

tentang kehidupannya sehingga dapat berdamai dan 

menikmatinya diperoleh melalui refleksi atau berdialog 

dengan dirinya sendiri (seeking meaning). U mengaku 

bahwa makna menjadi guru SLB/B yaitu U mendapat 

segala sesuatu seperti pengalaman, pengetahuan dan 

materi. U sangat bersyukur dan tidak menyesali jalan 

hidupnya. 

c. Hasil Triangulasi 

U merupakan seseorang yang memiliki sifat yang baik 

dan pintar. Selain itu, U merupakan sosok guru SLB/B yang 

sangat bertanggungjawab, disiplin, dan sangat mencintai serta 

memberikan kehangatan bagi anak-anak tunarungu. U sangat 
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pintar dalam memberikan kehangatan kepada anak-anak 

tunarungu sehingga anak-anak yang dibimbing oleh U selalu 

menjadi anak yang bahagia dan menjadi dirinya sendiri. U juga 

selalu mengerjakan segala segala sesuatu dengan sangat baik. 

Sehingga selalu dipercaya untuk menyelesaikan suatu tugas. 

Kekurangan dari U adalah sifatnya yang mudah curiga 

sehingga membutuhkan waktu untuk dekat dengan U. Selain 

itu, sulit menerima keputusan yang bertentangan dengan 

pendapat U walaupun akhirnya U menerimanya. U juga 

merupakan orang yang sedikit tertutup misalnya tentang 

masalah dengan keluarganya. U jarang menceritakan tentang 

keluarganya kepada siapapun termasuk kepada teman 

terdekatnya. U lebih suka menceritakan masalah pekerjaan, 

masalah tentang dirinya atau hal-hal yang mengganggu dirinya. 

Masalah yang dihadapi U sebagai guru SLB/B adalah 

masalah yang berhubungan dengan anak-anak didiknya, rekan 

kerja, dan perubahan kebijakan. Masalah dengan rekan kerja 

lebih pada rasa kecewanya pada orang atau guru yang tidak 

mau disiplin atau tidak ada rasa mau belajar. Apabila U 

mengalami masalah, U sering bercerita dengan teman dekatnya 

sehingga membantu U mengurangi beban pikiran. Selain itu, U 

lebih suka langsung menyelesaikan masalah tersebut namun 

melihat waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Apabila masalah tersebut dapat selesai, U akan terlihat 

lebih tenang, namun jika masalah tersebut belu terselesaikan, U 
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akan terlihat marah dan raut mukanya menunjukkan bahwa U 

sedang marah serta orang-orang disekitarnya akan didiamkan 

oleh U. 

d. Hasil Observasi 

Observasi pertama dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017 di 

ruang kelas III SLB/B Dena Upakara Wonosobo. Sebelumnya 

peneliti sudah membuat janji dengan subjek untuk melakukan 

wawancara dan observasi. Saat peneliti menemui subjek di 

kelas, subjek sedang duduk di meja guru di dalam kelas sambil 

membuat nilai hasil ulangan kenaikan kelas untuk dimasukkan 

ke dalam rapot. Setelah melihat peneliti datang, subjek 

mempersilakan peneliti untuk duduk di kursi yang berhadapan 

dengan subjek. Penampilan fisik U terlihat rapi dengan 

menggunakan kemeja dan celana kain panjang berwarna coklat 

muda serta menggunakan sepatu kantor berwarna hitam. Subjek  

U memiliki rambut hitam yang pendek sebahu, berkulit coklat, 

dan berperawakan agak gemuk serta memiliki tinggi badan 

sekitar 160 cm. kondisi fisik U terlihat sehat dan segar. Kondisi 

ruang kelas yang dijadikan tempat untuk melakukan 

wawancara terlihat rapi dan bersih. Pada bagian dalam kelas, 

terdapat 11 kursi dan meja untuk murid-murid yang terletak di 

tengah ruangan membentuk setengah lingkaran. Di bagian 

depan kelas terdapat papan tulis yang menggunakan spidol 

(whiteboard), sedangkan bagian belakang kelas terdapat papan 

tulis menggunakan kapur (blackboard). Posisi meja dan kursi 



68 

 

 

 

murid-murid menghadap ke whiteboard. Selain itu, di bagian 

depan juga terdapat meja dan kursi guru.  

Saat melakukan wawancara, U sangat ekspresif dan 

terbuka menceritakan pengalaman-pengalamannya. Cara 

berbicara U sangat jelas, halus dan lantang, serta berani 

melakukan kontak mata dengan peneliti. U juga selalu 

menggunakan gerak tubuh seperti tangan dan kepala saat 

menceritakan pengalaman-pengalamannya. Sesekali U melihat 

ke bawah atau ke atas untuk mengingat-ingat kejadian atau 

pengalaman yang telah lalu. Selama melakukan wawancara, 

sesekali wawancara dihentikan karena ada kunjungan 

mahasiswa yang berasal dari universitas X yang akan melihat 

subjek U mengajar dan berinteraksi dengan anak-anak 

didiknya. U terlihat sangat terbuka dan ramah saat ada beberapa 

mahasiswa yang datang ke kelasnya. U mempraktikkan cara 

berinteraksi dan mengajar anak-anak didiknya di depan para 

mahasiswa dengan percaya diri dan ceria. U juga sesekali 

menunjuk salah satu dari mahasiswa yang datang untuk ikut 

berkomunikasi dengan murid-muridnya di depan kelas. Ada 

dua kelompok yang datang mengunjungi kelas subjek U. Tiap 

kelompok mendapat waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Dalam 

melayani setiap kelompok mahasiswa yang datang, U terlihat 

antusias dan menyambut mereka serta mempersilakan 

mahasiswa untuk berkomunikasi dengan anak-anak didiknya. 

Setelah sekitar hampir dua jam melakukan wawancara, peneliti 
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mengakhiri wawancara pertama dan membuat janji untuk 

melakukan wawancara dan observasi kembali. Setelah itu, 

peneliti pamit pulang kepada subjek U. 

Observasi kedua dilakukan saat melaksanakan wawancara 

yang kedua kalinya pada tanggal 6 Juni 2017 di ruang kelas. 

Penampilan fisik subjek berbeda dengan pertemuan 

sebelumnya yaitu menggunakan kemeja batik berwarna hijau, 

celana kain panjang berwarna hitam, dan menggunakan sepatu 

kerja berwarna hitam, gelang di tangan kanan serta 

menggunakan kacamata. Peneliti sudah membuat janji dengan 

U untuk melakukan wawancara kembali pada pukul 11.30 di 

ruang kelas karena U tidak ada jadwal mengajar dan tidak 

mengikuti tugas paduan suara oleh guru-guru. Selama 

melakukan wawancara, subjek U berani tetap melakukan 

kontak mata namun seringnya U melihat ke atas untuk 

mengingat-ingat kejadian yang sudah terjadi. Kondisi subjek U 

terlihat kurang sehat dan ternyata sedang mengalami flu, karena 

saat berbicara suara subjek U terdengar lebih berat dan sedikit 

bergetar. Sesekali subjek menggaruk-garukkan paha atau 

tangannya saat sedang menceritakan pengalamannya. Setelah 

selesai melakukan wawanara, peneliti pamit utuk pulang 

kepada subjek U. 

e. Analisa Kasus Subjek 1 

Subjek pertama dalam penelitian ini yaitu U, seorang guru 

SLB/B Dena Upakara Wonosobo yang sudah bekerja selama 36 
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tahun sejak tahun 1980. Usia U sekarang sudah 59 tahun dan 

hidup sendiri tanpa pasangan. Perjalanan karir U sebagai guru 

SLB/B sangat tidak mudah. U pernah mengalami penolakan 

oleh anak-anak didiknya pada awal U menjadi guru SLB/B. U 

juga mengalami kesulitan dalam mengajarkan anak tentang 

latihan mendengar yang berhubungan dengan irama. U merasa 

bahwa U kurang mampu dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan tempo atau irama, misalnya membedakan suara keras 

dan pelan, tepuk berirama, atau pelemasan bibir. U juga jarang 

ikut berlatih paduan suara bersama guru-guru yang lain. Hal 

tersebut membuat U merasa bahwa dirinya berbeda dari guru-

guru yang lain.  

Masalah berikutnya yang dihadapi adalah pada saat 

kegiatan pengambilan rapor, orangtua jarang membaca 

deskripsi tentang perkembangan anak sehingga U merasa sia-

sia telah menulis deskripsi tersebut. U berharap apabila 

orangtua membaca deskripsi tersebut nantinya akan memahami 

karakter anak. Selain masalah yang berhubungan dengan anak 

didik, U juga merasa kecewa dengan rekan rekan kerjanya 

khususnya dengan guru-guru baru yang dirasa kurang mau 

belajar dan rasa ingin tahunya tidak sebesar seperti guru-guru 

baru pada tahun sebelumnya, serta perubahan kebijakan yang 

dibuat oleh pemimpin yang baru. Masalah-masalah yang 

dihadapi oleh U menimbulkan beberapa gejala atau akibat 

stress. Perubahan kebijakan dari pemimpin yang baru juga 
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membuat U stress karena U tidak setuju dengan perubahan 

kebijakan yang pernah ada di SLB/B Dena Upakara. 

Gejala atau akibat stress yang dialami oleh U yaitu 

subjektif, perilaku, kognitif, dan fisiologis. Gejala atau akibat 

subjektif yaitu U rendah diri dan mengalami suasana hati yang 

buruk yang kemudian berdampak pada orang-orang di 

sekitarnya maupun kepada anak didiknya di kelas serta 

menyesal tidak mengatakan apa yang ingin disampaikan saat 

rapat. Gejala atau akibat perilaku yaitu menangis, marah-marah 

dan melakukan penekanan nada saat sedang berbicara. Gejala 

atau akibat kognitif ditunjukkan dengan masih membawa 

masalah tersebut sampai ke kelas atau bahkan ke rumah. Gejala 

atau akibat stress yang terakhir adalah fisiologis. Apabila 

sedang dihadapkan pada stress, U selalu merasa gatal-gatal 

pada tubuhnya dan mengalami batuk. 

Beberapa masalah yang dihadapi oleh U, mendorongnya 

untuk mengatasi masalah tersebut supaya tidak mengganggu 

kehidupannya. U terlihat lebih banyak menggunakan emotion 

focused-coping dibandingkan menggunakan problem-focused 

coping. Penggunaan coping yang berfokus pada emosi antara 

lain adalah pelepasan secara perilaku, tindakan ini dilakukan U 

setelah ia merasa bahwa masalah yang dihadapinya yang 

berkaitan dengan pekerjaan atau kebijakan dari pemimpin yang 

baru memang tidak dapat diselesaikan dengan baik. U akhirnya 

pasrah dan tetap menghargai keputusan-keputusan itu. 
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Meskipun pada awalnya U melakukan coping penolakan, yaitu 

tidak menerima alasan yang diberikan oleh pemimpin tentang 

kebijakan tersebut, U kemudian melakukan coping 

minimization yang menganggap tidak ada masalah apa-apa 

mengenai kebijakan tersebut.  

Subjek pertama U selalu membedakan mana masalah 

yang dapat diceritakan dengan rekan-rekan kerjanya dan 

dengan teman dekatnya. U melakukan coping dukungan sosial 

secara emosional kepada teman dekatnya yang dianggap 

mampu menjaga rahasia, namun tidak semua masalah U 

ceritakan pada teman dekatnya misalnya tentang keluarga. 

Selain itu, U tidak selalu langsung menceritakan masalahnya 

kepada teman dekatnya. Kadang U akan menceritakan 

masalahnya apabila teman dekatnya sedang bercerita tentang 

masalahnya terlebih dahulu. U juga kadang melakukan coping 

mengarahkan dan menghilangkan emosi dengan membaca 

majalah atau alkitab dan menuangkan masalah dalam bentuk 

tulisan. Apabila U mengalami suasana hati yang buruk saat 

berada di dalam kelas, U akan mengajak anak-anak didiknya 

menuju ke lapangan atau ke kebun supaya perasaannya lebih 

tenang. Selain itu untuk membuat perasaannya menjadi tenang, 

U berdoa dan merenung serta mencoba berinteraksi dengan 

Tuhan (berpaling pada agama). Namun U juga pernah saat 

mengalami masalah, U malas untuk melakukan kegiatan 

apapun sehingga U hanya diam saja di rumah (escapism). 
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Coping lainnya yang U lakukan yaitu penerimaan, 

tindakan ini dilakukan setelah U melakukan refleksi dan 

berdialog dengan dirinya sendiri tentang masalah dan 

kehidupan yang dijalaninya. Seperti saat U mengalami 

penolakan oleh anak-anak kelas enam saat U menjadi guru baru 

serta memilih hidup sendiri tanpa pasangan. U selalu mencoba 

memahami secara positif dan mencari makna dari setiap 

kejadian dalam hidupnya. 

Pada problem-focused coping, tindakan yang dilakukan 

oleh U adalah keaktifan diri saat menghadapi masalah. U selalu 

berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya dalam hal mendidik anak tunarungu. U mencoba 

mencari cara yang kreatif untuk menggantikan guru yang tidak 

masuk yang bertugas mengajarkan anak tentang latihan 

mendengar menggunakan irama. Selain itu juga U berusaha 

mengemukakan pendapatnya apabila tidak setuju tentang suatu 

hal misalnya kebijakan meskipun hasilnya U kalah dalam 

suara. Beberapa kali U melakukan coping penguasaan diri 

apabila masalah tersebut belum selesai dan ingin U selesaikan 

kembali dengan menunggu kesempatan yang tepat di lain 

waktu.  

Coping yang berfokus pada masalah lainnya yang U 

lakukan yaitu mencari dukungan sosial sebagai suatu alat. 

Tindakan ini dilakukan dengan melakukan sharing dan diskusi 

bersama rekan-rekan kerjanya apabila ada masalah yang 
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menyangkut tentang pekerjaan. Diskusi ini dapat dilakukan saat 

ada rapat para guru atau saat para guru berkumpul di ruangan 

snack saat jam istirahat. Sifat U yang cenderung pendiam, lebih 

suka menyimpan masalah dan tidak melakukan aksi yang 

bersifat provokatif. U selalu menahan diri supaya tidak marah 

dan menunjukkan pada orang lain secara gamblang (exercised 

caution). 

f. Tema dan Intensitas (sortir) 

Tabel 3. 

Intensitas Tema Subjek 1 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress 

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku ++ S2 

Akibat atau gejala kognitif ++ S3 

Akibat atau gejala fisiologis +++ S4 

Problem-focused Coping 

Keaktifan diri +++ P2 

Dukungan sosial ++ P3 

Emotion-focused Coping 

Pemahaman secara positif +++ E1 

Mengarahkan dan menghilangkan 

emosi 

++ E2 

Berpaling pada agama +++ E3 

Dukungan sosial secara emosional +++ E7 
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Tabel 4. Matriks Antar Tema Subjek 1 

1. Stress 

 S1 S2 S3 S4 

S1 - +++  +++ 

S2  - +++  

S3   -  

S4    - 

Keterangan: 

S1 : Subjektif  S2 : Perilaku  

S3 : Kognitif   S4 : Fisiologis  

2. Coping 

 P2 P3 E1 E2 E3 E7 

P2 - ++ +++ ++   

P3  -    +++ 

E1   -   +++ 

E2    -   

E3     -  

E7      - 

Keterangan: 

P2 : Keaktifan Diri    P3 : Dukungan sosial sbg alat 

E1 : Pemahaman scr positif  E3 : Berpaling pada agama 

E2 : Menghilangkan emosi  E7 : Dukungan emosional 
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a.  

b.  

 

 

c.  

 

Guru SLB/B 

d 

Peran Guru SLB/B 

Inspirator, motivator, informator, pembimbing, 

demonstator, dan evaluator 

Masalah yang Dihadapi Sebagai 

Guru SLB/B 

A. Masalah yang telah teratasi 

1) Mengalami penolakan oleh 

anak anak didik 

2) Kesulitan beradaptasi di 

lingkungan baru 

B. Masalah yang masih terjadi 

1) Kesulitan dalam hal 

mengajarkan tempo atau irama 

2) Merasa berbeda dari guru yang 

lain 

3) Merasa sia-sia membuat 

deskripsi rapor 

4) Rekan kerja yang kurang mau 

belajar 

5) Perubahan kebijakan sekolah 

Faktor yang 

Memengaruhi 

Pemilihan Coping Stress 

Teman, usia, pengalaman, 

waktu, kepribadian, 

dukungan sosial 

Coping Stress 

 

 

Stress 

 

BAGAN 2. Stress dan Coping Subjek 1 Sebagai Guru SLB/B 

 

Fisiologis: 

gatal-gatal, 

batuk 

Subjektif : 

rendah diri, 

suasana hati 

buruk, 

menyesal 

Kognitif: 

terbawa 

pikiran hingga 

ke kelas 

Perilaku : 

menangis, 

marah-marah, 

berbicara dengan 

penekanan 

Gejala atau Akibat Stress 

 

Keaktifan diri : 

mendekati anak didik, 

mendekati rekan kerja 

yang berkonflik, 

menyelesaikan perbedaan 

pendapat saat rapat, 

mencari cara menerapkan 

sistem kurikulum baru 

Dukungan sosial 

sebagai suatu alat: 

meminta bantuan 

rekan kerja, 

berdiskusi dengan 

rekan kerja 

Problem-Focused Coping 

 

Emotion-Focused Coping 

Dukungan sosial 

scr emosional: 

cerita kepada 

teman dekatnya 

Mengarahkan dan 

menghilangkan emosi: 

membaca 

majalah/alkitab, menulis, 

mengajak anak-anak ke 

lapangan/kebun 

Berpaling pada 

agama: berdoa 

dan merenung 

Pemahaman 

secara positif: 

mendapatkan 

makna hidup 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama Inisial : K 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 52 tahun 

Alamat  : Wonobungkah, Wonosobo 

Pendidikan  : S1 PLB 

Pekerjaan  : Guru Kelas 

Lama bekerja : 33 tahun 

Jumlah anak : 2 (laki-laki dan perempuan) 

b. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subjek 

K adalah seorang guru SLB/B Dena Upakara 

Wonosobo yang saat ini bekerja sebagai guru kelas IV. K 

bekerja sebagai guru di SLB/B selama hampir 33 tahun 

sejak tanggal 6 Agustus 1984. Pendidikan terakhir yang 

dimiliki oleh subjek yaitu S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB). 

Pada awalnya, K mengaku tidak pernah tahu apabila K 

akan mengajar anak-anak tunarungu. Saat K lulus dari SPG 

Van Lith, A mendapat tawaran dari bruder untuk mendaftar 

di SLB/B Dena Upakara. Subjek K pun akhirnya mengikuti 

tes seleksi masuk sebagai guru SLB/B. K mengikuti tes 

seleksi yang diadakan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. 

Soerojo Magelang dan pada akhirnya K diterima bekerja di 

SLB/B Dena Upakara Wonosobo. Ketika akan mulai 
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masuk bekerja, K mengaku tidak tahu jika ia akan menjadi 

guru untuk anak-anak tunarungu. K hanya mengetahui 

kalau K akan menjadi guru anak-anak normal. Setelah K 

tahu, K hanya kaget karena pendidikan terakhir saat itu 

yang K miliki adalah pendidikan guru bagi anak-anak 

normal. Namun, K mencoba menjalaninya dengan baik dan 

tetap meneruskan pekerjaannya hingga sekarang. K juga 

pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah selama 

beberapa tahun. Sekarang K menjadi guru kelas yang 

menangani sebelas anak tunarungu dan mengajar pelajaran 

Bahas Indonesia kepada delapan siswa SMP kelas 

sembilan.  

K merupakan anak keempat dari enam bersaudara. K 

mempunyai dua saudara laki-laki dan tiga saudara 

perempuan. Hubungan K dengan saudaranya baik dan 

dekat. Orangtua K sudah meninggal. Ibu K meninggal pada 

tahun 1989 dan kemudian bapak K meninggal pada tahun 

2000. K menceritakan bahwa dulu bapak K bekerja sebagai 

petani dan tukang kayu.  

K memiliki seorang suami dan dua orang anak. Anak 

pertama merupakan laki-laki dan sudah bekerja di salah 

satu perusahaan di Jakarta. Anak kedua merupakan 

perempuan yang masih sekolah kelas dua SMA di 

Yogyakarta. Usia pernikahan K dengan suami sudah 25 

tahun sejak tahun 1992. Suami K juga bekerja di SLB/B 
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Dena Upakara sebagai staf. Kehidupan pernikahan subjek 

K dengan suami baik dan tidak ada konflik yang serius. 

Begitu pula hubungan K dengan anak-anaknya. K 

mengaku, anak pertama K lebih penurut dibanding dengan 

anak kedua. Anak kedua lebih keras kepala dan malas, 

misalnya saat K menasihati anak kedua, anak tersebut 

selalu membantah dan tidak suka apabila ditegur dengan 

keras. Namun perbedaan sifat kedua anaknya tidak 

menimbulkan konflik yang serius dalam kehidupan K. K 

merasa bahwa mereka semua sangat dekat dengan K 

maupun dengan suaminya.  

Kegiatan K selain menjadi guru SLB/B yaitu aktif 

ikut kegiatan PKK di kampung dan mengikuti kegiatan doa 

bersama lingkungan rumahnya yang beragama Katolik dan 

ikut latihan paduan suara. Saat ada tetangga atau kerabat 

yang sakit, K juga rajin ikut mengunjungi orang sakit 

tersebut. Selain itu, K juga membantu apabila ada orang 

yang meninggal. 

2) Hubungan Subjek dengan Anak Didik 

Hubungan subjek dengan anak-anak didiknya dekat. 

K membuat hubungan antara guru dengan murid menjadi 

lebih akrab dan tidak ada sekat yang membatasi. K 

mengaku selain menjadi guru, ia pun berperan sebagai 

orangtua bagi anak-anak didiknya. K juga berusaha 

menjadi teman bagi anak-anak supaya anak-anak mau 
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terbuka dengan K. K memperlakukan anak-anak dengan 

memberikan perhatian secara individu dengan cara yang 

berbeda beda. Respon anak-anak terhadap K pun baik-baik 

saja. Anak-anak juga merasa dekat dan mudah berbaur 

dengan K dan guru-guru SLB/B lainnya.. 

3) Hubungan Subjek dengan Rekan Kerja 

Hubungan K dengan rekan-rekan kerjanya baik. K 

selalu berusaha untuk menjaga hubungan dengan rekan 

kerjanya akrab dan menganggap mereka semua adalah 

keluarganya. K juga mencoba menjadi contoh atau model 

yang baik bagi guru-guru baru. K merasa bahwa semua 

guru SLB/B, pemimpin dan ibu-ibu asrama dapat diajak 

bekerjasama dengan baik. Selain itu, K juga sering 

melakukan sharing dengan rekan-rekan kerjanya mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Melalui 

sharing tersebut, K bisa saling mendukung dan membantu 

apabila terjadi suatu masalah dalam pekerjaan. 

4) Masalah yang Membuat Stress serta Gejala atau Akibat 

yang Dirasakan Guru SLB/B 

a) Masalah yang sudah terjadi atau teratasi 

Memiliki peran sebagai guru SLB/B tentu 

mengalami berbagai tantangan, baik dalam berinteraksi 

dengan anak didik maupun dengan rekan kerja. K telah 

bekerja menjadi guru SLB/B selama 33 tahun. Dalam 

perjalanan karirnya, tentu saja K dihadapkan pada 
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beberapa masalah. Pada awal K bekerja menjadi guru 

SLB/B, K mengalami kendala dalam berkomunikasi 

dengan anak-anak tunarungu. Selain K belum memiliki 

pengalaman mengajar anak tunarungu, K juga memiliki 

latar belakang pendidikan bukan dari pendidikan luar 

biasa namun dari sekolah pendidikan guru yang 

bertujuan mengajar anak-anak normal. Setelah 

melewati beberapa tahun menjadi guru SLB/B, K pun 

kadang masih mengalami beberapa masalah dengan 

anak didiknya. Salah satu masalah yang masih K ingat 

adalah saat ada dua orang anak didiknya yang 

menghilang dari sekolah dan asrama karena anak-anak 

tersebut mencoba pulang ke rumah mereka sendiri. 

Anak yang pertama bertempat tinggal di Purwodadi 

dan yang lainnya bertempat tinggal Kalimantan tetapi 

memiliki kakak yang tinggal di Semarang. Dua anak 

tersebut menuju ke Semarang menggunakan bus 

umum. Namun, kedua anak tersebut tidak sampai pada 

tujuan mereka. Anak pertama menginap di rumah 

orang dan anak yang kedua berada di kantor polisi 

karena sama-sama tidak tahu harus pergi kemana dan 

tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang sekitar.  

Masalah lain yang dialami K yang berhubungan 

dengan anak didik yaitu saat ada anak didik K yang 

tidak mau masuk sekolah. Anak tersebut tidak tinggal 
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di asrama sehingga K dan beberapa guru serta teman-

teman kelas menengok dan mengajak anak tersebut 

untuk masuk sekolah lagi. Namun, anak tersebut tetap 

tidak mau dan sembunyi di dalam kamarnya. Hingga 

pada akhirnya anak tersebut tidak melanjutkan sekolah 

dan kemudian pindah ke Purworejo. 

Masalah lainnya yaitu masalah kebijakan sekolah 

yang membuat K pernah ingin pindah dari SLB/B Dena 

Upakara karena tidak diperbolehkan menikah dengan 

sesama karyawan yang bekerja di tempat yang sama. 

Pada saat itu, K akan menikah dengan suaminya, 

namun tidak diperbolehkan oleh suster yayasan 

sehingga K memutuskan akan pindah dari SLB/B 

tersebut. 

Selain masalah mengenai anak didik, kebijakan 

sekolah, K juga memiliki beberapa masalah pribadi. 

Masalah pribadi yang pernah dialami oleh K yaitu saat 

anak kedua lahir. Anak kedua lahir dengan sehat 

namun mengalami kekurangan fisik yaitu bibir 

sumbing. K dan suami merasa terkejut dan bingung 

karena saat K hamil, mereka selalu rajin memeriksa 

kandungan dan tidak terjadi hal yang buruk. Saat 

mengetahui hal tersebut, K dan suami sempat 

mengalami penolakan dalam diri mereka. Namun, 

dengan berjalannya waktu, K dan suami dapat 
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menerima keadaan anaknya dan menyadari bahwa anak 

tersebut merupakan anugerah dari Tuhan. Masalah 

pribadi lainnya yaitu K sulit melakukan penyesuaian 

jika berada di tempat yang baru. Butuh waktu bagi K 

untuk beradaptasi jika berada di tempat atau 

lingkungan yang baru. 

b) Masalah yang masih terjadi atau dirasakan 

Masalah yang masih K rasakan yaitu 

berhubungan dengan kurikulum yang dibuat oleh 

pemerintah. K merasa apabila anak-anak SLB/B Dena 

Upakara tidak cocok mengikuti kurikulum yang dibuat 

oleh pemerintah karena dianggap terlalu mudah. 

Namun, apabila mengikuti kurikulum dari sekolah 

dasar umum, hal tersebut terlalu sulit diikuti oleh anak-

anak. K menyayangkan pemerintah kurang mencukupi 

prasyarat atau kebutuhan perangkat pembelajaran bagi 

anak-anak SLB/B. 

c) Gejala atau Akibat Stress Subjek 

Beberapa masalah di atas tentu menimbulkan 

stress bagi K. Stress tersebut disadari melalui beberapa 

gejala atau akibat stress. Gejala yang dialami K yaitu 

subjektif, perilaku, dan fisiologis. Gejala atau akibat 

subjektif ditunjukkan dengan tidak dapat tidur dan 

merasa jengkel karena kehilangan kesabaran. Gejala 

atau akibat perilaku ditunjukkan dengan marah-marah 
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bahkan kadang bisa sampai teriak dan berbicara dengan 

tekanan atau berbicara ketus. Gejala atau akibat 

fisiologis yaitu K mengalami penurunan berat badan 

hingga pernah menjadi kurus. 

5) Problem-focused coping 

Dalam mengatasi masalahnya yang berkaitan dengan 

kendalanya dalam berkomunikasi dengan anak-anak didik 

pada saat awal K menjadi guru SLB/B, K menggunakan 

coping keaktifan diri. K selalu mau belajar, melihat guru 

atau suster senior, dan terus mencoba untuk berkomunikasi 

dengan anak-anak (keaktifan diri). Semakin lama, karena K 

selalu mau berlatih akhirnya K pun dapat berkomunikasi 

dengan anak-anak dan tidak mengalami salah paham. Latar 

belakang pendidikannya yang berasal dari Sekolah 

Pendidikan Guru (SPG) sudah tidak menjadi masalah lagi 

bagi K. Keaktifan diri lainnya yang K lakukan yaitu ketika 

ada anak-anak didik K yang menghilang dari sekolah dan 

asrama karena mereka mencoba pulang ke rumah sendiri 

tanpa berpamitan yaitu K bersama dengan yayasan dan ibu 

asrama melaporkan hal tersebut ke polisi dan menelepon ke 

orangtua. Coping ini juga dilakukan K saat ada anak 

didiknya yang tidak mau sekolah lagi, K mencoba untuk 

membujuk anak tersebut hingga mendatangi ke rumahnya 

bersama dengan anak-anak didiknya. K selalu mencoba 

mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya. K mengaku 
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tidak mengalami kendala apapun. K juga selalu mencoba 

untuk membantu jalan keluar bagi anak-anak didik yang 

mengalami kesulitan misalnya dalam hal pelajaran. K tidak 

pernah men-judge anak didiknya ketika anak tersebut 

bermasalah, namun K selalu mencari latar belakang anak 

tersebut hingga menemukan alasan anak tersebut 

bermasalah (keaktifan diri). 

Apabila K mengalami masalah misalnya tentang 

pekerjaannya, K selalu berusaha untuk belajar, mencari 

informasi melalui internet (keaktifan diri). K juga bertanya 

pada teman, suster, atau orang yang dianggap lebih tahu 

mengenai masalah yang dilalui dan sharing dengan mereka 

apabila ada kesulitan (dukungan sosial sebagai alat). 

Melalui sharing, K mendapat masukan dari teman-

temannya sehingga dapat melewati kesulitannya. Mengenai 

masalah kurikulum pun K masih terus belajar untuk 

menyesuaikan dengan kurikulum yang baru dan mencoba 

mencari bentuk ajaran yang tepat bagi anak-anak didiknya 

(keaktifan diri).  

Menjadi guru SLB/B tentu saja ada beberapa tuntutan 

dari orangtua yang diterima oleh K mengenai anak-anak 

didik. Namun K selalu memberikan pengertian yang jelas 

dengan mengumpulkan orangtua supaya mereka dapat 

memahami apa yang dihadapi mengenai anak-anak 

didiknya (keaktifan diri). Melalui pertemuan orangtua ini 
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diharapkan K dapat mengubah pandangan dan pola pikir 

orangtua mengenai keinginan-keinginan mereka terhadap 

anak-anak didik sehingga mengurangi tuntutan yang ada 

(negotiation). Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi, K tidak selalu dapat langsung menyelesaikan 

masalah tersebut. Kadang K harus melihat terlebih dahulu 

kira-kira masalah tersebut dapat langsung diatasi atau tidak. 

Apabila tidak dapat langsung diatasi, maka K perlu 

memikirkan kembali tindakan yang sesuai untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tersebut 

(perencanaan).  

6) Emotion-focused coping 

K sebagai seorang guru SLB/B mengalami stress 

yang berkaitan dengan tingkah laku anak-anak didiknya. K 

mengatasinya dengan menerima anak-anak didiknya dan 

memaklumi perilaku mereka karena mereka memiliki latar 

belakang dan sifat yang berbeda-beda (penerimaan). K 

mencoba menyadari untuk lebih sabar dan memperlakukan 

mereka sesuai dengan kemampuan dan sifat mereka. K 

selalu memahami bahwa kemampuan anak berbeda 

sehingga K tidak akan berfikir bahwa anak-anak tersebut 

bodoh atau nakal (pemahaman secara positif). Beberapa 

masalah yang dihadapi, dapat diatasi oleh K. K selalu 

berfikir bahwa K dapat mengelola stress nya dengan baik. 

Apabila K mendapat masalah yang tidak terlalu besar, K 
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akan melupakan masalah tersebut dan menganggap tidak 

ada masalah yang sedang terjadi sehingga K berusaha 

untuk tidak marah-marah (minimization). Contohnya 

mengenai masalah kurikulum. K tetap mengikuti apapun 

keputusan dari pemerintah karena menurut K jika tidak 

terima pun tidak dapat mengubah kurikulum tersebut 

(pelepasan secara perilaku). K tetap menjalani dan mencari 

cara yang sesuai untuk menerapkan kurikulum tersebut 

kepada anak-anak tunarungu.  

Coping berpaling pada agama juga dilakukan oleh K. 

K biasanya berdoa kepada Tuhan supaya dapat lebih tenang 

dan memohon bantuan dari Tuhan. Apabila sedang dalam 

masalah yang dianggap berat, K biasanya menyerahan 

masalah tersebut kepada Tuhan dan berpasrah (pelepasan 

secara perilaku). Salah satu contohnya yaitu ketika K 

melahirkan anak kedua, K dan suami mengalami stress 

karena kelahiran anak kedua yang dinanti ternyata 

mengalami ketidaksempurnaan. Anak kedua K mengalami 

bibir sumbing sehingga membuat K dan suami tidak dapat 

menerima hal tersebut (penolakan). Namun, K dan suami 

tetap mencoba untuk menerima dan menyerahkan 

semuanya kepada Tuhan serta menyadari bahwa anak 

tersebut merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada 

mereka (penerimaan).  
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Coping lainnya yang K lakukan ketika mengalami 

suatu masalah yaitu mengeluh dan menceritakan 

masalahnya kepada suaminya (dukungan sosial secara 

emosional). K menceritakan hal-hal yang menjadi 

bebannya meskipun tidak semua masalah K ceritakan pada 

suami misalnya tentang pekerjaan. Apabila K mengalami 

masalah dengan pekerjaannya, K lebih sering bercerita 

dengan teman-teman, kepada kepala sekolah, atau ke ibu 

asrama (dukungan sosial secara emosional).  

Dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang guru 

SLB/B, K mencari dan memeroleh makna dalam hidupnya 

(pemahaman secara positif dan seeking meaning). K 

merasa bahwa pekerjaan yang dilakukannya merupakan 

pemberian dari Tuhan kepadanya dan K berusaha untuk 

melaksanakan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan 

usaha K dalam mempertahankan pekerjaannya hingga 

mencapai 33 tahun dalam mengabdi dan memberikan 

pelayanan kepada anak-anak tunarungu. K selalu mencoba 

mengelola stressnya dengan hal hal yang positif sehingga 

K tidak menyerah dari pekerjaannya meskipun banyak 

tantangan dan masalah yang harus dilalui. K merasa 

nyaman dan enjoy dengan kehidupannya, baik menjalani 

perannya sebagai seorang guru SLB/B maupun sebagai 

seorang ibu. 
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c. Hasil Triangulasi 

K memiliki peran ganda yaitu sebagai guru SLB/B ketika 

berada di sekolah dan sebagai seorang istri ketika berada di 

rumah. Sebagai seorang guru, K merupakan guru yang pintar 

dan dapat menangani anak didiknya dengan baik. Sebagai 

seorang istri, K dapat menjadi istri yang baik dan melakukan 

hal-hal layaknya seorang istri pada umumnya. K juga sangat 

mencintai suami dan anak-anaknya. Kekurangan dari K adalah 

K merupakan seorang yang memiliki kemauan yang keras, 

kaku, dan susah dibujuk apabila memiliki sebuah keputusan. K 

dirasa kurang dapat mendengarkan pendapat dari orang lain. 

Hubungan K dengan keluarga sangat dekat. Kedua anak K 

sering menceritakan semua kejadian kepada K. Namun, apabila 

ada hal yang harus didiskusikan dan tentang pengambilan 

keputusan, suami K lebih berperan dalam hal tersebut. K jarang 

menceritakan masalah atau kejadian yang berhubungan dengan 

pekerjaannya ketika kepada suami, sehingga suami tidak tahu 

masalah atau hal yang terjadi yang berhubungan dengan 

pekerjaan K. K juga jarang mengeluh tentang pekerjaannya. 

Biasanya K membawa beberapa pekerjaannya ke rumah 

misalnya membuat soal ulangan. Kebiasaan K yang jarang 

mengeluh pada suaminya tersebut membuat suami K selalu 

inisiatif menanyakan terlebih dahulu hal-hal yang sedang 

dipikirkan oleh K dan apabila sedang marah atau ada masalah, 

suami K mengajak K untuk berdoa bersama. 
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Masalah yang diketahui oleh suami K yaitu saat K 

menjabat sebagai wakil kepala sekolah. K pernah mengeluh 

kepada suaminya kalau K merasa tidak dihargai sebagai wakil 

kepala sekolah. Pada saat itu, kepala sekolah sedang berada di 

luar kota sehingga K menggantikan tugas kepala sekolah 

selama kepala sekolah tidak ada di sekolah. Namun pekerjaan 

yang sudah ditangani oleh K tidak dihargai oleh kepala sekolah 

sehingga K merasa sakit hati. Selain itu, masalah lainnya yaitu 

masalah pribadinya. K sering marah-marah dengan adiknya 

yang sakit dan tinggal dengan K. K merasa kalau adiknya 

hanya tidur saja tidak melakukan aktivitas apapun dan hal 

tersebut membuat K marah. Padahal menurut suami K, adik K 

memang sedang sakit dan dipengaruhi oleh obat sehingga 

selalu tidur. Masalah pribadi lainnya, apabila suami K 

melakukan hal yang tidak berkenan di hari K, biasanya K akan 

berbicara tidak jelas dan kemudian diam. Perilaku yang 

nampak apabila K sedang stress yaitu marah-marah dan 

mengatakan kata-kata yang ketus. K akan terlihat lega dan lebih 

santai apabila K sudah dapat mengatasi masalahnya dan 

memaafkan orang. 

d. Hasil Observasi 

Observasi pertama dilakukan pada hari Senin, 5 Juni 2017 

pukul 10.00 WIB di ruang komputer khusus guru. Sebelumnya 

peneliti sudah janjian dengan K untuk melakukan wawancara di 

sekolah. Sesampainya di lokasi, peneliti menuju ruang kelas 
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yang diampu oleh subjek K. Saat peneliti sampai di ruang 

kelas, subjek K sedang duduk di kursi guru di dalam kelas 

sambil mengoreksi hasil ulangan anak didiknya. Setelah 

melakukan koreksi, K memberi tugas dan soal remidi untuk 

anak-anak didiknya. Peneliti menunggu dan duduk di belakang 

kelas. Setelah memberi tugas dan soal soal, subjek K mengajak 

peneliti menuju ke ruang komputer khusus guru-guru dan 

melakukan wawancara di ruang tersebut. Penampilan fisik K 

terlihat rapi dengan menggunakan seragam dinas berupa 

kemeja dan rok selutut berwarna cokelat muda serta 

menggunakan sepatu kerja berwarna hitam. K memiliki 

perawakan kurus, berambut pendek sebahu berwarna hitam, 

dan memiliki tinggi badan sekitar 155 cm. K berkulit cokelat 

sawo matang. Kondisi fisik K terlihat sehat dan saat melakukan 

wawancara berani melakukan kontak mata. Namun sesekali K 

melihat ke arah lain saat berbicara. K juga menggerakkan 

tangannya saat sedang menceritakan pengalamannya sebagai 

tanda memperjelas cerita yang sedang disampaikan.  

Subjek K selalu menjawab dan menceritakan 

pengalamannya dengan lancar namun kadang K harus berhenti 

beberapa saat ketika akan menjawab pertanyaan yang diajukan. 

K sesekali menanyakan kembali pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti supaya lebih jelas. K terlihat cukup rileks dan santai 

dalam menceritakan pengalaman-pengalamannya kepada 

peneliti. Kondisi tempat wawancara di hari pertama cukup 
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tenang dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang dan udara 

yang sedikit lembab karena ruangan yang digunakan jarang 

dipakai oleh guru-guru. Setelah melakukan wawancara sekitar 

satu jam, peneliti pamit akan menemui subjek yang lain. 

e. Analisa Kasus Subjek 2 

Subjek kedua dalam penelitian ini adalah K, seorang guru 

SLB/B Dena Upakara Wonosobo yang sudah bekerja selama 33 

tahun sejak 6 Agustus 1984. Usia K sekarang sudah 52 tahun 

dan telah menikah selama 25 tahun. K memiliki seorang suami 

dan dua orang anak. Anak pertama yaitu laki-laki dan anak 

kedua yaitu perempuan. Pendidikan terakhir K adalah S1 

Pendidikan Luar Biasa (PLB). Perjalanan karir M sebagai guru 

SLB/B melewati beberapa tantangan dan masalah yang harus K 

hadapi. Beberapa masalah yang dialami K antara lain K 

mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi dengan anak-

anak tunarungu sehingga menimbulkan salah paham. Masalah 

lainnya yaitu K stress ketika ada dua anak didiknya yang 

menghilang dari sekolah dan asrama serta ada seorang anak 

yang tidak mau sekolah meskipun sudah dibujuk oleh K dan 

semua teman-teman kelasnya, namun anak tersebut tidak mau 

masuk sekolah dan akhirnya keluar dari SLB/B. Dua anak yang 

menghilang tersebut ternyata mencoba pulang ke rumahnya 

sendiri padahal selama ini anak-anak tunarungu tidak pernah 

pergi jauh atau pulang ke rumah sendirian. Mereka selalu 

dijemput oleh keluarganya. Kejadian tersebut membuat K 
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bingung dan melakukan beberapa cara untuk menemukan 

kedua anak tersebut karena K takut apabila kedua anak tersebut 

hilang. Masalah lainnya yaitu adanya beberapa tuntutan dari 

orangtua yang membuat K harus memiliki cara supaya orangtua 

mengerti dan memahami mengenai kondisi sekolah dan kondisi 

anak-anak. 

Masalah kebijakan sekolah pun pernah membuat K stress 

yaitu saat kebijakan sekolah masih melarang sesama karyawan 

atau guru di SLB/B Dena Upakara untuk menikah. Pada waktu 

itu K akan menikah dengan suaminya yang juga bekerja di 

tempat yang sama namun dilarang oleh suster yayasan sehingga 

K pernah ingin keluar dari pekerjaannya untuk mencari 

pekerjaan yang lain. Pada masa sekarang, K mengalami stress 

mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang 

kurikulum. K menyayangkan pemerintah kurang 

memperhatikan sarana pembelajaran bagi anak-anak tunarungu 

dan kurikulum yang dibuat kurang tepat diaplikasikan kepada 

anak-anak tunarungu. Hal ini membuat K harus mencari cara 

atau bentuk yang sesuai dalam mengajar anak-anak didiknya 

menggunakan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. 

Selain masalah yang menyangkut mengenai pekerjaannya, 

K juga pernah mengalami beberapa masalah pribadi yaitu 

ketika K menjabat sebagai wakil kepala sekolah, K pernah 

merasa bahwa keberadaannya tidak dihargai oleh rekan-

rekannya. K pernah mengeluh tentang hal tersebut kepada 
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suaminya. Selain itu, K juga pernah kecewa karena anak kedua 

K lahir dengan kekurangan fisik padahal K merasa sudah rajin 

memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan. K sempat 

tidak terima dengan kondisi anaknya tetapi K perlahan-lahan 

menerima kondisi anaknya dan menjaga anak tersebut dengan 

baik. Masalah lainnya yaitu K mengalami kesulitan 

penyesuaian jika berada di tempat atau lingkungan yang baru. 

K perlu waktu agar dapat menerima dan terbiasa berada di 

lingkungan yang baru. K juga sempat merasa kehilangan 

kesabaran karena tidak suka melihat adiknya yang tinggal 

dengan K tidak melakukan aktivitas apapun. K menganggap 

bahwa adiknya hanya tidur saja padahal adiknya tersebut dalam 

pengaruh obat karena sedang sakit. K kadang kurang 

memahami keadaan adiknya tersebut. 

Beberapa masalah di atas, menimbulkan beberapa gejala 

atau akibat stress yang dirasakan oleh K. Adapun gejala atau 

akibat stress yang dialami M yaitu gejala atau akibat subjektif, 

perilaku dan fisiologis. Gejala atau akibat subjektif yaitu K 

tidak dapat tidur dan kehilangan kesabaran yang ditunjukkan 

dengan jengkel. Gejala atau akibat perilaku yaitu marah-marah 

bahkan sampai berteriak dan berbicara dengan ketus. Gejala 

atau akibat fisiologis ditunjukkan dengan mengalami 

penurunan berat badan hingga K menjadi kurus karena 

kehilangan berat badan. 
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Adanya masalah yang dihadapi dan gejala stress yang 

dirasakan oleh K, mendorong K untuk mengatasi stress 

tersebut. Usaha yang dilakukan oleh K yaitu dengan 

menggunakan dua coping yaitu problem-focused coping dan 

emotion focused-coping. Usaha yang dilakukan yang berfokus 

pada masalah antara lain keaktifan diri. Tindakan ini dilakukan 

ketika K mengalami kendala-kendala mengenai pekerjaannya 

dan berhubungan dengan anak-anak didiknya. K selalu 

mencoba mencari informasi melalui internet, bertanya pada 

orang-orang yang lebih paham tentang kesulitannya misalnya 

saat K mengalami kesulitan berkomunikasi dengan anak-anak 

didiknya, K meminta dilatih artikulasi oleh suster dan juga 

membiasakan diri berbicara dengan anak-anak tunarungu. K 

tidak pernah membiarkan anak-anak didiknya dalam kesulitan. 

K mau membantu anak-anak didiknya untuk mencari jalan 

keluar apabila sedang ada masalah. K selalu mencari latar 

belakang anak didiknya sehingga K tidak pernah men-judge 

anak didiknya misalnya bodoh atau nakal. Meskipun beberapa 

kali K marah karena anak didiknya tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh K namun K berusaha untuk tidak menilai 

buruk tentang anak tersebut. Ketika ada anak didiknya yang 

menghilang dari sekolah dan asrama, K lalu berusaha 

melaporkan ke polisi dan menghubungi keluarga anak supaya 

mereka mengetahui situasi yang terjadi pada anak-anak mereka. 

K juga beberapa kali datang ke rumah anak didiknya untuk 
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membujuk anak yang mogok sekolah itu mau kembali 

bersekolah lagi. Namun ternyata usahanya gagal dan anak 

tersebut memilih keluar dari sekolah dan pindah ke tempat 

yang lain.  

Keaktifan diri lainnya yang dilakukan K yaitu mencoba 

mencari bentuk pengajaran yang sesuai dengan anak-anak 

tunarungu karena adanya perubahan kurikulum yang dibuat 

oleh pemerintah. Tuntutan dari orangtua juga kadang membuat 

K harus mengatasinya dengan baik. K meminta orangtua untuk 

berkumpul, biasanya pada saat pembagian rapor, dan 

memberikan pengertian kepada para orangtua supaya dapat 

memahami dan mengubah pandangan mereka mengenai 

sekolah dan anak-anak mereka sehingga tidak ada tuntutan-

tuntutan lagi (negotiation). 

Coping lainnya yang dilakukan oleh K yaitu ketika K 

mengalami kendala, K biasanya menceritakan kepada rekan-

rekan kerjanya atau kepada suster dan melakukan diskusi. 

Melalui sharing ini, K mendapat masukan sehingga dapat 

melewati kesulitannya. K juga sering mendapat bantuan dari 

rekan-rekannya (dukungan sosial sebagai alat). K juga 

melakukan perencanaan apabila masalah yang dihadapi tersebut 

tidak dapat diselesaikan secara langsung tetapi harus 

memikirkan kembali cara yang tepat untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 
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Pada emotion focused-coping, tindakan yang dilakukan 

oleh K adalah melakukan penerimaan kepada anak-anak 

didiknya dan memaklumi perilaku mereka karena K menyadari 

bahwa anak-anak berasal dari latar belakang yang berbeda dan 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Melalui penerimaan 

ini membuat K memahami dan melihat semuanya itu secara 

positif sehingga tidak membuat K stress dalam menghadapi 

anak-anak tunarungu (pemahaman secara positif). Penerimaan 

lainnya yang dilakukan oleh K yaitu saat menghadapi masalah 

pribadi. K menerima kondisi anaknya yang lahir tidak 

sempurna. Meskipun pada awalnya K tidak dapat menerima hal 

tersebut (penolakan), K akhirnya menyerahkan semuanya 

kepada Tuhan (pelepasan secara perilaku) dan berdoa kepada 

Tuhan (berpaling pada agama) yang akhirnya K dapat 

menerima kondisi anaknya dan menyadari bahwa anaknya 

merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. 

Subjek K tidak selalu menceritakan semua kejadian atau 

masalah yang dialami kepada suaminya. K selalu memilah-

milah mana yang K ceritakan kepada suaminya dan mana yang 

tidak perlu K ceritakan (dukungan sosial secara emosional). 

Apabila menyangkut pekerjaan di sekolah, K lebih suka 

bercerita dengan rekan-rekan di sekolah dibandingkan dengan 

suaminya. Apabila K menganggap bahwa masalah tersebut 

bukan merupakan masalah yang besar, K akan melupakan 

masalah tersebut dan menganggap bahwa masalah tersebut 
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tidak ada (minimization). Coping selanjutnya yaitu pelepasan 

secara perilaku, yang dilakukan ketika K menerima apapun 

keputusan yang dibuat oleh pemerintah mengenai kurikulum 

dan K mencoba melaksanakannya dengan baik serta mencari 

bentuk yang sesuai untuk diberikan kepada anak-anak 

tunarungu. Seeking meaning juga dilakukan oleh K untuk 

mencari makna atas semua pengalaman hidupnya yang 

berperan sebagai seorang guru SLB/B. K menemukan makna 

bahwa pekerjaan yang dilakukannya merupakan pemberian dari 

Tuhan sehingga K harus selalu melaksanakannya dengan 

sebaik-baiknya. Pencarian makna ini dilakukan dengan 

merenung. 

f. Tema dan Intensitas (sortir) 

Tabel 5. 

Intensitas Tema Subjek 2 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress 

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku +++ S2 

Akibat atau gejala fisiologis +++ S4 

Problem-focused Coping 

Keaktifan diri +++ P2 

Dukungan sosial ++ P3 

Emotion-focused Coping 

Pemahaman secara positif +++ E1 

Berpaling pada agama ++ E3 

Penerimaan ++ E5 

Dukungan sosial secara emosional +++ E7 
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Tabel 6. Matriks Antar Tema Subjek 2 

1. Stress 

 S1 S2 S4 

S1 - +++ +++ 

S2  -  

S4   - 

Keterangan: 

S1 : Subjektif S2 : Perilaku S4 : Fisiologis  

2. Coping  

 P2 P3 E1 E3 E5 E7 

P2 - +++ +++  ++  

P3  -     

E1   -  ++  

E3    -  ++ 

E5     -  

E7      - 

Keterangan: 

P2 : Keaktifan Diri   P3 : Dukungan sosial sbg alat 

E1 : Pemahaman scr positif  E5 : Penerimaan 

E3 : Berpaling pada agama  E7 : Dukungan emosional  
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a.  

b.  

 

 

c.  

 

Guru SLB/B 

d 

Peran Guru SLB/B 

Inspirator, motivator, informator, 

pembimbing, demonstator, dan evaluator 

Masalah yang Dihadapi 

Sebagai Guru SLB/B 

A. Masalah yang telah teratasi 

1. Kesulitan berkomunikasi 

dengan anak 

2. Anak menghilang & mogok 

sekolah 

3. Tuntutan orangtua 

4. Kebijakan sekolah yang 

kurang sesuai 

5. Masalah pribadi 

B. Masalah yang masih terjadi 
1) Merasa kurang dihargai oleh 

rekan kerja 

2) Perubahan kurikulum 

Faktor yang 

Memengaruhi Pemilihan 

Coping Stress 

Pengalaman, waktu, 

dukungan sosial, 

kepribadian, optimis 

Coping Stress 

 

 

-  

-  

Stress 

 

BAGAN 3. Stress dan Coping Subjek 2 Sebagai Guru SLB/B 

 

Fisiologis : 

berat badan 

turun 

Perilaku : 

marah-marah 

hingga 

berteriak, 

berbicara 

dengan ketus 

Subjektif : 

tidak dapat 

tidur, 

kehilangan 

kesabaran, 

jengkel 

Gejala atau Akibat Stress 

Problem-Focused Coping 

Emotion-Focused Coping 

Keaktifan diri : mencari 

informasi di internet, bertanya 

pada orang yang lebih paham, 

berlatih artikulasi, mencari 

latar belakang anak, melapor 

polisi, menghubungi orangtua 

siswa, membujuk anak mogok 

sekolah, mencari cara 

menerapkan sistem kurikulum 

baru 

Dukungan sosial 

sebagai suatu alat: 

mendapat bantuan dari 

rekan kerja, diskusi 

dengan rekan kerja, 

kepala sekolah, suster 

dan ibu asrama 

Penerimaan : 

menerima anak 

didik & anak 

kedua, 

memaklumi 

Pemahaman secara 

positif : menemukan 

makna bahwa 

pekerjaannya pemberian 

dari Tuhan 

Berpaling pada 

agama : berdoa 

Dukungan sosial 

secara emosional 

: cerita kepada 

suami, rekan 

rekan kerja 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama Inisial : TU 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 58 tahun 

Alamat  : Kenteng, Wonosobo 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan  : Guru Artikulasi  

Lama bekerja : 37 tahun 

Jumlah anak : - 

b. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subjek 

TU merupakan salah satu guru di SLB/B Dena 

Upakara Wonosobo yang memiliki masa kerja selama 37 

tahun sejak bulan Oktober 1980 dan dua tahun lagi akan 

pensiun. Subjek TU juga merupakan guru yang paling 

senior di sekolah. TU berasal dari Godean, Yogyakarta dan 

merantau untuk bekerja di Wonosobo. Saat ini TU bekerja 

sebagai guru artikulasi bagi anak-anak kecil kelas TK 

sampai kelas tiga SD. Selain itu, TU juga berperan sebagai 

pembimbing para alumni yang berada di seluruh Indonesia 

seperti ADECO (Alumni Dena Upakara Don Bosco) yang 

ada di Indonesia, PETRUS (Paguyuban Ekaristi Tunarungu 

Surabaya), dan MUDIKATUR (Muda Mudi Katolik 

Tunarungu Semarang). Pendidikan terakhir TU yaitu 
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sarjana pendidikan luar biasa (S1). Subjek TU tidak 

menikah dan tinggal sendiri di rumahnya. 

TU merupakan anak nomor empat dari delapan 

bersaudara namun kakak nomor dua dan tiga sudah 

meninggal saat masih kecil sehingga TU menjadi anak 

nomor dua di dalam keluarganya. Ketika masih kecil, TU 

dititipkan kepada neneknya dan dibesarkan oleh neneknya 

hingga TU kuliah. Hubungan TU dengan saudara dan 

orangtua sangat dekat dan baik. Kadang TU pulang ke 

Godean kadang juga keluarganya yang datang ke rumahnya 

di Wonosobo. Setelah TU lulus SMP, TU dimasukkan ke 

sekolah pendidikan guru (SPG) oleh bapak TU. Awalnya 

TU tidak setuju namun akhirnya mengikuti keinginan 

bapak dan kemudian mencoba menikmati dunia yang 

diarahkan oleh bapak TU. Setelah lulus dari SPG, TU 

diberi informasi oleh salah satu temannya yang sudah 

bekerja di SLB/B Dena Upakara bahwa di sekolah tersebut 

membuka lowongan pekerjaan sebagai guru anak 

tunarungu. TU tidak pernah membayangkan bagaimana 

cara mengajar anak-anak tunarungu karena dasar 

pendidikan TU merupakan sekolah pendidikan guru bagi 

anak-anak normal. Namun, TU merasa tertantang dan 

akhirnya TU memutuskan mencoba untuk mendaftar dan 

mengikuti tes seleksi masuk menjadi guru SLB/B Dena 

Upakara Wonosobo. 
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Setelah mengikuti tes seleksi masuk, TU akhirnya 

diterima dan mendapat panggilan bekerja sebagai guru 

SLB/B serta harus mengikuti pelatihan dan bimbingan 

selama empat tahun. Pada saat itu, TU masih merasa 

bimbang karena harus meninggalkan neneknya yang sudah 

membesarkan TU, namun kemudian pakde dan saudara-

saudara TU memberi nasihat dan dorongan supaya TU 

menerima panggilan itu. Akhirnya TU merantau ke 

Wonosobo dan tinggal di asrama guru bersama dengan 

guru-guru wanita lainnya. 

Pelatihan dan bimbingan yang harus dilalui antara lain 

psikologi tunarungu, metodologi cara mengajar, belajar 

artikulasi, dan belajar mendengarkan irama melalui musik. 

Setelah mengikuti pelatihan dan bimbingan, ada satu suster 

yang mengatakan bahwa TU cocok menjadi guru artikulasi 

sehingga mendapatkan bimbingan secara khusus dari suster 

tersebut. TU akhirnya mengikuti saran dari suster dan 

merasa tertantang sehingga TU berusaha menunjukkan 

bahwa pilihan suster memang tidak salah. 

TU juga harus sekolah SGPLB terlebih dahulu karena 

latar belakangnya yang bukan dari pendidikan luar biasa 

sehingga mewajibkan TU untuk sekolah kembali di Solo 

bersama dengan beberapa guru baru lainnya. Setelah itu TU 

mendaftar sebagai pegawai negeri karena rekomendasi dari 

suster yayasan dan terakhir TU mengikuti penyetaraan S1 
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yang direkomendasikan oleh departemen pendidikan Jawa 

Tengah di IKIP Bandung. Berasal dari pengalaman itulah 

yang membuat TU merasa bahwa memang ini jalan 

hidupnya dan merupakan panggilan yang diberikan Tuhan 

kepada TU sehingga harus dilaksanakan dengan baik. 

Kegiatan lain yang dilakukan TU selain menjadi guru 

SLB/B yaitu menjadi pembimbing ADECO dan 

MUDIKATUR, memberi arahan atau pendampingan 

kepada anak-anak tunarungu SMP tentang sex education 

setiap Jumat sore, menjadi dirijen dalam kelompok paduan 

suara lingkungan gereja, dan ikut dalam kelompok 

keroncong bersama bapak-bapak di lingkungan. TU 

memiliki hobi menulis sehingga TU juga menulis bulletin 

dalam beberapa majalah. 

2) Hubungan Subjek dengan Anak Didik 

Hubungan TU dengan anak didik sangat dekat dan 

TU sangat mencintai anak-anak tunarungu. Dalam 

mengajar, TU sangat sabar dan memiliki tekad supaya anak 

tunarungu yang TU bimbing harus bisa berbicara layaknya 

anak-anak normal pada umumnya. Setiap hari TU harus 

menghadapi 14 anak tunarungu dengan karakter yang 

berbeda namun TU menganggap bahwa hal tesebut 

bukanlah suatu beban dan selalu berusaha menemukan 

macam-macam cara yang baik dalam menghadapi masing-

masing anak. TU tidak suka dengan anak yang pemalas 
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misalnya ada anak yang tidak mau membuka mulut dengan 

jelas sehingga TU selalu mendorong anak tersebut supaya 

mau membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu dengan 

jelas. TU merasa bahwa anak-anak tunarungu merupakan 

anak yang polos sehingga harus diberi hal-hal yang positif 

dan dibimbing dengan baik. 

Subjek TU selain mengajar anak-anak kelas kecil di 

SLB/B juga menjadi pembimbing ADECO, PETRUS, dan 

MUDIKATUR yang berisi anggota anak-anak tunarungu. 

Selain itu, TU juga selalu menerima keluhan atau cerita 

dari alumni-alumni tunarungu yang membutuhkan saran 

atau bantuan. TU selalu menerima anak-anak tunarungu 

dengan baik dan juga menjalin hubungan yang dekat 

dengan para alumni.  

Respon anak-anak tunarungu yang berada di SLB/B 

atau yang telah menjadi alumni juga baik. Mereka merasa 

nyaman dekat dengan TU. Ada pula alumni yang datang 

menghampiri TU untuk mengucapkan terimakasih karena 

sudah dididik dan diajarkan cara berbicara sehingga alumni 

tersebut dapat berkomunikasi dengan orang lain. Anak-

anak didiknya juga sangat menerima TU contohnya setiap 

kali bertemu, anak-anak pasti memeluk TU.  

3) Hubungan Subjek dengan Rekan Kerja 

Hubungan TU dengan rekan-rekan kerja baik dan 

dekat. Setiap jam istirahat, TU selalu berkumpul di ruang 
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istirahat bersama dengan guru-guru SLB/B yang lain. Pada 

jam istirahat inilah biasanya digunakan untuk bercerita atau 

bersenda gurau dengan rekan-rekan kerjanya. TU merasa 

bahwa semua rekan kerjanya merupakan keluarga baginya 

dan bagian dari hidupnya. Hal tersebut membuat TU harus 

bisa berbaur, mencintai semua rekan kerjanya, dan 

berusaha dekat dengan semuanya. Kadang TU membaw 

oleh-oleh ke sekolah setelah TU pulang kampung untuk 

dimakan bersama-sama rekan-rekan kerjanya pada jam 

istirahat.  

TU juga mengakui bahwa TU tidak menyukai rekan 

kerja yang kurang memiliki daya juang yang tinggi dan 

pemalas. TU merasa ada perbedaan daya juang antara guru 

yang lama dengan guru yang baru. TU mengiginkan supaya 

guru baru memiliki semangat dan daya juang yang tinggi 

sehingga nantinya SLB/B Dena Upakara tetap berjaya dan 

tetap berdiri karena guru-guru baru merupakan generasi 

yang meneruskan mengembangkan SLB/B. 

4) Masalah yang Membuat Stress Serta Gejala atau Akibat 

yang Dirasakan Guru SLB/B 

a) Masalah yang sudah terjadi atau teratasi 

TU merupakan guru SLB/B yang telah mengajar 

selama 37 tahun sejak tahun 1980. Selama menjadi 

guru SLB/B, TU telah menerima pengalaman baik 

maupun buruk. Meskipun telah mengabdi lama, namun 
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tidak dipungkiri bahwa TU masih mengalami beberapa 

masalah yang membuat TU menjadi stress. Masalah 

yang dihadapi TU antara lain adalah TU pernah 

mengalami suatu kebimbangan antara menjadi dosen 

artikulasi di SGPLB Solo atau tetap menjadi guru 

artikulasi di SLB/B. Pada saat itu, TU sempat tergiur 

dan ingin menjadi dosen karena melihat penampilan 

dosen yang sangat rapi dan menarik, serta apabila TU 

mau menjadi dosen, TU akan mendapat berbagai 

fasilitas seperti diangkat menjadi pegawai negeri, 

dikuliahkan kembali untuk memenuhi syarat sebagai 

dosen, dan juga akan mendapat rumah di Solo. Hal-hal 

tersebut membuat TU menjadi bimbang. 

Masalah lainnya yang pernah dihadapi oleh TU 

yaitu TU pernah mengalami masalah dalam keluarga, 

seperti pada saat adiknya harus tiga kali opname di 

rumah sakit karena sakit asma akibat pola hidup yang 

tidak teratur, TU marah dan memarahi adiknya supaya 

dapat menjaga kesehatannya. TU juga pernah 

mengalami kebimbangan pada saat TU mendapatkan 

panggilan kerja menjadi guru SLB/B di Wonosobo, TU 

merasa bimbang karena harus meninggalkan nenek 

yang telah membesarkan TU padahal pada satu sisi, TU 

senang diterima menjadi guru SLB/B di Wonosobo. 
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b) Masalah yang masih terjadi atau dirasakan 

Masalah yang berhubungan dengan anak didik 

yaitu ketika TU harus menghadapi anak yang lemah 

atau memiliki pemahaman yang kurang cepat 

dibanding dengan anak lainnya. TU harus menjadi 

sabar dan harus mencari cara yang berbeda agar 

pelajaran tersebut dapat diterima oleh anak tersebut. 

Selain itu, TU juga pernah merasa kesal dengan anak 

yang malas untuk membuka mulutnya sehingga kata 

yang diucapkan tidak jelas. Masalah lainnya yaitu 

masalah dengan rekan kerja. Meskipun memang TU 

berhubungan baik dengan semua rekan-rekan kerjanya, 

TU merasa kecewa dengan rekan kerja yang masih 

muda atau guru-guru baru. TU merasa bahwa guru baru 

kurang tangguh dan disiplin. TU juga merasa kecewa 

karena pemimpin kurang dapat mendengar masukan 

dari guru-guru termasuk dari TU. 

Masalah dengan rekan kerja juga ada yang masih 

mengganjal di hati TU, yaitu ketika TU menginginkan 

ada guru baru yang mengikuti kelasnya untuk melihat 

cara mengajar artikulasi yang baik, supaya ketika TU 

pensiun sudah ada yang menggantikannya, namun 

usulan tersebut kurang mendapat respon yang positif 

dari pemimpin. Hal ini terjadi karena menurut TU 

pemimpin lebih memilih usulan dari rekan dekatnya 
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yang meminta guru baru tersebut untuk menemani dan 

melihat cara mengajar rekan kerja tersebut di dalam 

kelasnya. 

c) Gejala atau Akibat Stress Subjek 

Masalah-masalah tersebut membuat TU menjadi 

stress dan diketahui dari beberapa gejala atau akibat 

stress yang dirasakan oleh TU. Gejala atau akibat 

stress yang dirasakan oleh subjek yaitu gejala atau 

akibat subjektif seperti merasa jengkel dan TU tidak 

dapat tidur karena masalah tersebut dianggap belum 

selesai. Gejala atau akibat stress yang kedua adalah 

menangis, marah-marah, menulis dengan tulisan yang 

sengaja dibuat besar dan tidak rapi saat sedang 

mengajar artikulasi, dan keluar meninggalkan ruangan 

rapat meskipun rapat belum selesai. Gejala atau akibat 

stress yang terakhir adalah fisiologis yang ditunjukkan 

dengan TU merasa pusing dan masuk angin. 

5) Problem-focused coping 

TU pernah mengalami masalah dalam keluarga yaitu 

adiknya yang harus tiga kali opname karena sakit asma 

yang dialaminya dan pola hidup yang tidak baik. TU 

melakukan coping keaktifan diri dengan cara menasihati 

dan menegur adiknya serta memberikan shock therapy 

supaya mau menjaga kesehatannya sehingga tidak selalu 

masuk ke rumah sakit terus menerus. TU menggunakan 
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coping ini juga saat ada anak didik yang malas untuk 

membuka mulutnya dengan memberi motivasi dan 

meminta anak tersebut untuk mengatakan kata yang sama 

berkali-kali sehingga anak dapat mengatakan dengan jelas. 

Selain itu, TU selalu berusaha mencari cara yang kreatif 

untuk mengajarkan anak berbicara. Saat TU mengalami 

masalah dengan anak didik yang lemah dalam memahami 

pelajaran, TU membuat kartu yang berisi tulisan dan 

gambar. Selain kartu tersebut, TU juga membuat kartu 

huruf dan papan yang bisa digunakan untuk menggantung 

kartu huruf membentuk sebuah kata sehingga membantu 

anak untuk memahami sebuah kata dan dapat dengan 

mudah mengatakannya dengan lancar. 

Selain coping tersebut, TU juga mencari dukungan 

sosial sebagai alat. Saat TU harus mengumpulkan syarat-

syarat administrasi tentang sertifikasi kepegawaian, TU 

selalu bertanya dan meminta tolong rekan-rekan kerja yang 

masih muda untuk memberi TU informasi. Biasanya rekan-

rekan kerja yang masih muda akan membantu TU sehingga 

tidak menimbulkan stress yang berkepanjangan. 

6) Emotion-focused coping 

TU pernah mengalami kebimbangan saat mendapat 

tawaran menjadi dosen SGPLB di Solo dan juga 

mendapatkan berbagai fasilitas yang lengkap. TU yang 

merupakan seseorang yang sulit memendam suatu kejadian 
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atau perasaan, maka TU menceritakannya pada 

orangtuanya (dukungan sosial secara emosional).  Setelah 

melakukan sharing dengan orangtuanya, TU mendapat 

nasihat dari orangtuanya dan akhirnya TU memutuskan 

untuk tetap menjadi guru SLB/B. Selama menjadi guru 

SLB/B, TU selalu mendapat dorongan, dukungan, dan 

motivasi dari orangtua dan keluarga TU. TU juga 

melakukan sharing dengan teman dekatnya di sekolah yang 

merupakan sesama guru SLB/B apabila mengalami suatu 

permasalahan.  

Coping lainnya yang digunakan oleh TU yaitu 

mengarahkan dan menghilangkan emosi. TU biasanya akan 

mendengarkan musik, memasak, melihat video atau 

televisi, melakukan hal-hal yang ingin dilakukan misalnya 

membeli baju, membeli sepatu, mengecat kuku tangan, dan 

lain-lain. Apabila masih ada masalah yang mengganggu 

pikirannya dan belum dapat diselesaikan, TU akan berdoa 

kepada Tuhan (berpaling pada agama). Melalui hal ini juga 

TU kadang merasa pasrah dan menyerahkan semua 

masalahnya kepada Tuhan dan berdamai dengan keadaan 

(pelepasan secara perilaku).  

TU akan melakukan coping penerimaan setelah 

menganggap bahwa semua kejadian dalam hidupnya 

merupakan suatu panggilan bagi TU dan percaya bahwa 

Tuhan selalu memenuhi kebutuhan TU (pemahaman secara 
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positif). TU mengakui untuk mencapai penerimaan atas 

dirinya memang perlu pola pikir yang berbeda dan positif. 

TU juga menyadari mengenai pilihan hidupnya menjadi 

guru SLB/B atau tidak menikah, TU tetap bersyukur dan 

menikmatinya (penerimaan). TU harus tetap menerima dan 

menghadapi kenyataan yang ada dengan beryukur, optimis, 

bertanggungjawab, dan setia pada pekerjaannya.  

TU merupakan orang yang sulit menyimpan masalah 

sehingga selalu ingin berbagi cerita dengan orang lain. TU 

sering sharing atau bercerita mengenai hal yang 

berhubungan dengan pekerjaannya kepada rekan-rekan 

kerja pada saat jam istirahat di ruang minum guru SLB/B. 

TU sering menceritakan pengalaman atau masalah yang 

menyangkut pekerjaan kepada rekan-rekan kerjanya 

(dukungan sosial secara emosional). TU mengaku bahwa 

melalui cara seperti ini, TU dapat berbagi dan merasa 

menyenangkan apabila dapat berbagi dengan rekan-rekan 

kerja. 

Coping lainnya yang dipakai TU yaitu seeking 

meaning. TU menggunakan coping tersebut dengan 

melakukan renungan atau merenung di kamar. Melalui cara 

seperti itu, TU akan mendapat makna hidupnya menjadi 

guru SLB/B maupun hidup sendiri tanpa pasangan 

(pemahaman secara positif). Makna yang ditemukan oleh 

TU yaitu anak-anak tunarungu merupakan anak yang 
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sangat polos, seperti malaikat, dan TU menemukan 

dunianya yang membuat TU senang dan menjadi orang 

yang mudah bersyukur. 

c. Hasil Triangulasi 

TU merupakan seorang yang ringan, artinya tidak pandai 

menyimpan masalah, periang dan cepat berdamai apabila ada 

masalah. TU juga sangat spontan sehingga ketika merasakan 

sesuatu, pasti orang lain akan mengetahui melalui perilaku dan 

mimik mukanya. Selain itu, TU juga merupakan orang yang 

mudah memaafkan dan melupakan suatu masalah yang 

menurut TU sudah selesai. Hubungannya dengan anak didik 

sangat dekat karena TU sangat mencintai anak-anak tunarungu 

sehingga sangat menikmati pekerjaan yang TU lakukan. 

Kelemahan TU yaitu kurang begitu sabar apabila menghadapi 

anak yang tidak pintar atau kurang cepat menangkap hal yang 

sudah diajarkan. TU juga mudah menunjukkan emosinya 

misalnya saat sedang rapat ada hal yang tidak sesuai dengan 

hati dan pikiran TU, biasanya TU akan marah dan keluar dari 

rapat yang sedang dilaksanakan. 

Masalah yang dihadapi TU yaitu TU sangat menyukai 

sistem pembelajaran dengan menggunakan oral pada anak-anak 

tunarungu dibandingkan dengan menggunakan isyarat. Padahal 

zaman semakin berkembang dan metode pembelajaran semakin 

berkembang misalnya mulai berkembangnya bahasa isyarat. 

Ada beberapa alumni yang memilih menggunakan bahasa 
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isyarat dibandingkan menggunakan oral. Hal tersebut tidak 

diterima oleh TU sehingga membuat TU kecewa dan 

mengganggu pikirannya. Biasanya apabila TU sedang 

memikirkan hal tersebut atau sedang mengalami masalah, TU 

akan menghampiri teman dekatnya dan menceritakan 

masalahnya kepada teman dekatnya. Dampak yang terjadi 

setelah TU mengatasi masalahnya, biasanya TU akan lebih 

mampu menerima hal-hal yang kurang dapat diterima olehnya 

dan lebih mampu bersyukur, misalnya tentang metode 

pembelajaran yang berubah, TU pelan-pelan menerima hal 

tersebut meskipun sulit. 

d. Hasil Observasi 

Observasi pertama dilakukan saat peneliti melakukan 

wawancara pertama pada tanggal 24 Mei 2017 di ruang 

artikulasi SLB/B Dena Upakara Wonosobo. Saat peneliti 

menuju ruang artikulasi tempat TU mengajar, peneliti bertemu 

dengan TU di jalan dan TU menyambut peneliti dengan ceria. 

Kami berjalan bersama menuju ruang artikulasi. Sesampainya 

di ruang artikulasi, TU mempersilakan peneliti untuk duduk di 

sebelah TU di depan meja yang digunakan untuk mengajar. 

Kebetulan pada saat itu TU sudah tidak ada jadwal mengajar. 

Kondisi tempat kerja TU terlihat sangat rapi dengan 

pencahayaan yang cukup karena terdapat jendela besar yang 

terbuka sehingga memudahkan cahaya untuk masuk ke dalam 

ruangan. ukuran ruang artikulasi kurang lebih 3 meter kali 2 
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meter. Ruang artikulasi terlihat rapi dan terdapat fasilitas 

berupa 3 meja, 6 kursi, cermin, lampu, buku-buku dan alat-alat 

sarana untuk mengajar artikulasi anak tunarungu.  

Kondisi fisik TU terlihat rapi dan sehat. TU memiliki kulit 

kuning langsat, rambut pendek berwarna coklat gelap, dan 

menggunakan kacamata. Tinggi badan subjek sekitar 155 cm. 

Pada saat melakukan wawancara, TU menggunakan pakaian 

kerja berupa atasan kemeja batik berwarna orange dan celana 

kain berwarna hitam. Pada sela-sela kegiatan wawancara, TU 

mengajak peneliti untuk berdoa Malaikat Tuhan pada pukul 

12.00. Dalam melakukan wawancara, TU menjawab 

pertanyaan peneliti dengan tegas dan lancar. TU bercerita 

dengan terbuka dan sesekali berbicara dengan lantang saat 

membicarakan hal-hal yang membahagiakan. Namun, sesekali 

TU bercerita dengan suara yang pelan saat menceritakan 

tentang hal-hal yang dirasa rahasia. TU berani melakukan 

kontak mata dengan peneliti, namun sesekali subjek melihat ke 

atas untuk mengingat-ingat kejadian masa lalu. TU sangat 

ekspresif saat menceritakan pengalaman-pengalamannya. 

Sesekali TU tertawa riang saat menceritakan pengalaman yang 

lucu dan membahagiakan, namun saat menceritakan 

pengalaman yang sedih atau kurang baik TU menunjukkan 

mimik muka yang berbeda seperti mengerutkan dahi. Selama 

bercerita, TU juga mengajak peneliti untuk bercanda untuk 

mencairkan suasana dan memberi beberapa nasihat kepada 
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peneliti. Setelah dirasa cukup untuk wawancara pertama, 

peneliti dan TU keluar meninggalan kelas artikulasi dan pulang 

karena kebetulan waktu menunjukkan jam pulang sekolah. 

Observasi yang kedua dilakukan pada hari Selasa, 6 Juni 

2017 di ruang artikulasi. Penampilan fisik TU terlihat rapi dan 

segar dengan menggunakan kemeja berwarna cokelat tua yang 

memiliki aksen kotak kotak dan celana panjang kain berwarna 

hitam. Saat peneliti sampai di ruang artikulasi, subjek TU 

sedang menulis naskah drama untuk anak-anak kelas enam. 

Peneliti akhirnya ikut membantu men-dikte kalimat percakapan 

yang sedang ditulis oleh TU. Setelah selesai menulis skenario 

drama, peneliti diajak TU untuk menuju ke kelas enam untuk 

diberikan kepada anak-anak kelas enam dan memberikan 

sedikit penjelasan kepada mereka mengenai alur cerita yang 

dibuat. Saat menjelaskan alur cerita, TU terlihat sangat jelas 

dalam berbicara dan selalu melihat satu persatu anak supaya 

perhatian mereka tetap mengarah pada TU. Subjek TU juga 

menggunakan gerak tubuh seperti tangan atau mencontohkan 

sedikit gerakan badan sesuai dengan skenario di depan anak-

anak. Setelah anak-anak paham, peneliti dan TU kembali ke 

ruang artikulasi untuk melakukan wawancara. Selama 

melakukan wawancara, TU menjawab dengan jelas dan 

melakukan kontak mata dengan peneliti. Sesekali ekpresi wajah 

TU menjadi tersenyum atau tertawa saat menceritakan hal-hal 

yang membahagiakan atau lucu. Namun, ekspresinya akan 
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berubah menjadi tidak senang dan mengerutkan dahi saat 

menceritakan hal-hal yang dirasa kurang mengenakkan. Setelah 

kurang lebih melakukan wawancara dan observasi selama dua 

jam, peneliti pamit pulang ke rumah.  

e. Analisa Kasus Subjek 3 

Subjek ketiga dalam penelitian ini adalah TU, seorang 

guru SLB/B Dena Upakara Wonosobo yang telah mengabdi 

selama 37 tahunsejak Oktober 1980 dan dua tahun mendatang 

akan pensiun. Usia TU sekarang sudah 58 tahun dan hidup 

sendiri tanpa pasangan. TU bekerja menjadi guru artikulasi 

yang saat ini memiliki anak didik berjumlah 14 anak didik. 

Masalah yang dihadapi oleh TU sangat beragam, mulai dari 

masalah dengan anak didiknya, rekan kerja maupun masalah 

yang bersifat pribadi. Masalah yang berhubungan dengan anak 

didik yaitu TU harus menghadapi anak-anak yang lemah dalam 

memahami pelajaran dengan cepat. Menghadapi anak yang 

memiliki kemampuan yang kurang tersebut, membuat TU harus 

lebih sabar dan menemukan cara yang tepat untuk mendidik 

anak tersebut. TU juga pernah merasa kesal dengan anak 

didiknya yang malas membuka mulutnya sehingga kata yang 

diucapkan tidak jelas. 

Masalah yang berhubungan dengan rekan kerja dan 

pekerjaannya antara lain mengenai rasa kecewa TU terhadap 

guru-guru baru yang dirasa kurang tangguh dan disiplin. Selain 

itu, TU juga kecewa dengan sikap pemimpin yang dinilai 
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kurang dapat mendengarkan pendapat dari guru-guru. TU 

menginginkan ada guru baru yang mengikuti kelasnya untuk 

melihat cara mengajar artikulasi yang baik, supaya dapat 

menggantikan posisi TU ketika telah pensiun. Namun, usulan 

tersebut kurang mendapat respon yang positif dan pemimpin 

lebih memilih usulan dari rekan dekatnya yang meminta guru 

baru tersebut untuk menemani dan melihat cara mengajar rekan 

kerja tersebut di dalam kelasnya. TU juga merasa kecewa 

dengan beberapa alumni yang memilih mempelajari metode 

pembelajaran bahasa isyarat padahal TU mempercayai dan 

menggunakan metode SLB/B Dena Upakara yaitu dengan 

sistem oral. TU kurang dapat menerima keputusan yang 

diambil oleh alumni tersebut. Masalah lainnya yaitu TU 

mengalami kebimbangan saat ditawarkan menjadi dosen 

SGPLB Solo dan mendapatkan fasilitas yang lengkap seperti 

rumah dinas, disekolahkan kembali, dan diangkat sebagai 

pegawai negeri. TU sempat tergiur karena TU melihat 

penampilan dosen yang rapi dan menarik.  

Masalah pribadi pun membuat TU mengalami stress. 

Ketika adik TU sakit asma dan harus berkali-kali opname di 

rumah sakit, TU menjadi marah dan meminta adiknya untuk 

menjaga kesehatannya. Selain itu, pada awal TU mendapat 

panggilan menjadi guru SLB/B, TU merasa bimbang karena 

harus meninggalkan nenek yang sudah membesarkan dia. 
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Gejala atau akibat stress yang dialami oleh TU yaitu 

gejala atau akibat subjektif, perilaku, dan fisiologis. Gejala atau 

akibat subjektif yaitu TU merasa jengkel dan tidak dapat tidur 

karena masalah yang belum selesai sehingga mengganggu 

pikirannya. Gejala atau akibat perilaku yaitu menangis, marah-

marah, menulis dengan sengaja dibuat besar dan tidak rapi saat 

mengajar anak yang malas membuka mulut atau tidak dapat 

mengatakannya dengan benar meskipun telah diminta 

mengucapkan berkali-kali, dan TU sering keluar dari ruang 

rapat saat sedang diadakan rapat guru apabila tidak sesuai 

dengan hati atau pendapat TU. Gejala atau akibat stress yang 

terakhir yaitu gejala atau akibat fisiologis. Gejala ini 

ditunjukkan dengan kondisi fisik TU yang mengalami pusing 

dan masuk angin. 

Adanya beberapa masalah yang dialami TU, 

mendorongnya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah 

tersebut supaya tidak mengganggu peran dan kehidupannya 

sebagai guru SLB/B. Dalam usaha mengatasi stress, TU lebih 

banyak menggunakan emotion focused-coping. Usaha-usaha 

yang dilakukan antara lain mencari dukungan sosial secara 

emosional. Tindakan ini dilakukan karena TU sulit memendam 

suatu kejadian atau perasaan yang sedang dialaminya. TU 

selalu menceritakannya kepada orangtua, keluarga, teman 

dekat, atau rekan-rekan kerjanya. Ketika TU mengalami 

bimbang setelah mendapat tawaran menjadi dosen, TU 



120 

   

 

 

menceritakan kepada orangtua dan keluarganya. Orangtua TU 

menyarankan TU untuk tetap setia menjadi guru SLB/B karena 

selama ini yang menjaga dan membuat TU menjadi seperti saat 

ini adalah suster yang ada di SLB/B. Melalui sharing inilah, 

TU merasa mendapat dukungan dan akhirnya TU memutuskan 

untuk tetap menjadi guru SLB/B. Dalam sharing tentang 

masalah yang dihadapi, TU memilah-milah cerita yang sesuai 

untuk diceritakan. Apabila menyangkut masalah pribadi atau 

perasaan yang sensitif, biasanya TU akan menceritakannya 

kepada orangtua, keluarga atau teman dekat. Sedangkan dengan 

rekan-rekan kerjanya, TU cenderung menceritakan masalah-

masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Biasanya 

kegiatan sharing dilakukan pada saat jam istirahat dan semua 

guru-guru SLB/B berkumpul di ruang minum. TU merasa 

selalu mendapat dorongan, nasihat, dukungan, dan motivasi 

dari orang-orang terdekat khususnya dari keluarga. 

Coping lain yang digunakan oleh TU yaitu mengarahkan 

dan menghilangkan emosi dengan cara mendengarkan musik, 

memasak, menonton video atau televisi, dan melakukan hal-hal 

yang ingin dilakukan seperti membeli sepatu, membeli baju, 

mengecat kuku dan lain sebagainya. Biasanya dengan 

melakukan hal tersebut dapat membuat TU merasa lega. 

Namun, apabila masalah tersebut masih mengganggu pikiran 

dan belum selesai, TU berdoa kepada Tuhan karena percaya 

Tuhan akan membantu TU menyelesaikan masalahnya 
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(berpaling pada agama). Melakukan coping tersebut membuat 

TU melakukan pelepasan secara pribadi yaitu dengan merasa 

pasrah kepada Tuhan dan berdamai dengan keadaan (pelepasan 

secara perilaku). 

Meskipun memerlukan waktu yang tidak sebentar, TU 

selalu mencoba melakukan coping penerimaan tentang kisah 

hidupnya, baik mengenai pilihannya untuk tidak menikah dan 

memiliki pasangan serta mengenai kehidupannya sebagai guru 

SLB/B. TU percaya bahwa apapun yang terjadi dalam 

hidupnya merupakan panggilan dari Tuhan dan harus disyukuri 

serta diterima dengan baik. TU harus dapat menghadapi 

kenyataan dengan bersyukur, bersikap optimis, 

bertanggungjawab dan tetap setia pada pekerjaannya. TU juga 

percaya bahwa Tuhan selalu memenuhi kebutuhan TU dan 

Tuhanlah yang mengutus TU untuk berada di lingkungan 

SLB/B untuk menjadi guru artikulasi sehingga TU merasa 

harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin (pemahaman 

secara positif). Usaha TU dalam mencari makna tentang 

kehidupannya yaitu dengan merenung dan menyadari bahwa 

anak-anak tunarungu merupakan anak-anak yang polos dan TU 

menemukan dunianya yang selalu TU syukuri (seeking 

meaning). 

Pada problem-focused coping, TU menggunakan dua jenis 

coping yaitu keaktifan diri dan dukungan sosial sebagai alat. 

Keaktifan diri dilakukan saat TU merasa kesal melihat adiknya 
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berkali-kali harus masuk rumah sakit karena pola hidup yang 

tidak benar dan sakit asma. Tindakan yang dilakukan TU yaitu 

memberi nasihat atau shock therapy kepada adiknya tersebut. 

Keaktifan diri yang lainnya yaitu TU selalu mencari cara yang 

kreatif untuk mengajar atau menghadapi berbagai macam atau 

karakter anak didiknya. TU selalu meminta anak yang tidak 

jelas berbicara dengan meminta mereka mengulang kata-kata 

misalnya lima kali yang harus diucapkan oleh anak didik 

dengan benar. TU juga membuat kartu huruf atau bergambar 

yang membantu anak-anak untuk memahami sebuah kata. 

Coping berdasarkan pada masalah yang dilakukan oleh 

TU yaitu dukungan sosial sebagai sebuah alat. Tindakan ini 

dilakukan ketika TU harus mengumpulkan syarat-syarat 

administrasi kepegawaian. TU biasanya selalu bertanya dan 

meminta tolong rekan-rekan kerjanya dan mereka bersedia 

membantu sehingga TU merasa lebih santai. Dampak yang 

dirasakan setelah TU mengatasi masalahnya yaitu TU menjadi 

lebih bahagia dan terlihat lebih lega dan lebih santai.  
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f. Tema dan Intensitas (sortir) 

Tabel 7. 

Intensitas Tema Subjek 3 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress 

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku +++ S2 

Akibat atau gejala fisiologis +++ S4 

Problem-focused Coping 

Keaktifan diri ++ P2 

Dukungan sosial +++ P3 

Emotion-focused Coping 

Pemahaman secara positif +++ E1 

Mengarahkan dan menghilangkan 

emosi 

++ E2 

Berpaling pada agama ++ E3 

Penerimaan ++ E5 

Dukungan sosial secara emosional +++ E7 
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Tabel 8. Matriks Antar Tema Subjek 3 

1. Stress 

 S1 S2 S4 

S1 - +++ +++ 

S2  -  

S4   - 

Keterangan: 

S1 : Subjektif  S2 : Perilaku  S4 : Fisiologis  

2. Coping 

 P2 P3 E1 E2 E3 E5 E7 

P2 - +++      

P3  -      

E1   - ++  ++ +++ 

E2    -    

E3     -  ++ 

E5      - ++ 

E7       - 

Keterangan: 

P2 : Keaktifan Diri   P3 : Dukungan Sosial sbg alat 

E1 : Pemahaman scr positif  E5 : Penerimaan 

E2 : Mengarahkan & Menghilangkan emosi 

E3 : Berpaling pada agama  E7 : Dukungan emosional 
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d.  

e.  

 

 

f.  

 

 

 

 

 

 

Guru SLB/B 

d 

Peran Guru SLB/B 

Inspirator, motivator, informator, 

pembimbing, demonstator, dan evaluator 

Masalah yang Dihadapi Sebagai 

Guru SLB/B 

A. Masalah yang sudah teratasi 

1) Bimbang menjadi dosen atau 

guru 

2) Masalah pribadi (adik yang 

sakit dan bimbang 

meninggalkan neneknya) 

B. Masalah yang sudah terjadi 

1) Menghadapi anak yang lemah 

dalam pengajaran 

2) Kurang dihargai oleh 

pemimpin 

3) Rekan kerja yang kurang 

tangguh 

4) Adanya metode yang berbeda 

Faktor yang 

Memengaruhi 

Pemilihan Coping Stress 

Usia, pengalaman, waktu, 

dukungan sosial 

Coping Stress 

 

 

- ,  

-  

Stress 

BAGAN 4. Stress dan Coping Subjek 3 Sebagai Guru SLB/B 

 

 

fisiologis : 

masuk angin, 

pusing 

subjektif : 

jengkel, tidak 

dapat tidur 
perilaku : 

menangis, 

marah-marah, 

menulis dengan 

sengaja 

dibesarkan, 

keluar dari rapat 

Gejala atau Akibat Stress 

Dukungan sosial 

secara emosional : 

cerita dengan orangtua, 

keluarga, teman dekat 

dan rekan kerja 

Mengarahkan dan 

menghilangkan 

emosi: mendengarkan 

musik, memasak, 

melihat video atau TV, 

melakukan hal yang 

ingin dilakukan 

Berpaling pada 

agama: berdoa 

Penerimaan : 

menerima perannya 

dan kehidupannya 

Pemahaman secara 

positif : merasa bahwa 

Tuhan yang telah 

mengutus dan subjek 

menjalaninya dengan 

baik 

Emotion-Focused Coping 

 

Problem-Focused Coping 

Keaktifan diri: 

menasihati dan 

memberikan shock 

therapy kepada adiknya, 

mencari cara yang kreatif 

(membuat kartu huruf 

atau gambar) 

Dukungan sosial 

sebagai alat: meminta 

dan mendapat bantuan 

dari rekan-rekan kerja 

mengenai pengumpulan 

persyaratan administrasi 

kepegawaian 
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4. Subjek 4 

a. Identitas Subjek 

Nama Inisial : M 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 52 tahun 

Alamat  : Manggisan Indah, Wonosobo 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan  : Guru Kelas 

Lama bekerja : 34 tahun 

Jumlah anak : 2 (Perempuan) 

b. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subjek 

M adalah seorang guru SLB/B Dena Upakara 

Wonosobo yang saat ini menjabat sebagai guru kelas VI. M 

bekerja sebagai guru di SLB selama 34 tahun sejak tanggal 

21 Mei 1983 pada usia 18 tahun hingga saat ini. Pendidikan 

terakhir yang subjek miliki yaitu S1 Pendidikan. Pada 

awalnya M tidak pernah berpikir untuk bekerja menjadi 

guru di sebuah sekolah luar biasa. M mendaftar menjadi 

guru SLB/B Dena Upakara karena diberi saran oleh bruder 

Van Lith karena dulu M merupakan lulusan SPG di Van 

Lith. Setelah melakukan berbagai rangkaian ujian masuk 

yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo 

Magelang, akhirnya M diterima bekerja dan langsung 

bekerja di SLB/B Dena Upakara Wonosobo. M mulai 
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bekerja sebagai guru magang dan menjalani pelatihan 

selama empat tahun yang dibimbing oleh guru senior dan 

para suster pembimbing. Pada tiga tahun awal, M mengajar 

di kelas kecil seperti kelas persiapan atau dikenal setara 

dengan TK. Tahun selanjutnya, M bekerja sebagai guru 

kelas besar yaitu kelas enam. Selain menjabat sebagai guru 

kelas, M juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah 

selama dua periodik yaitu pada tahun 1997 sampai 2004 

dan tahun 2010 sampai 2013. 

M memiliki seorang suami dan dua orang anak 

perempuan. Anak pertama sudah bekerja di salah satu 

perusahaan besar di Indonesia yang terletak di Jakarta dan 

anak kedua baru saja menyelesaikan studinya dari Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Usia pernikahan M dengan suami 

sudah 25 tahun. Kehidupan subjek M dengan keluarga baik 

dan harmonis. Kadang ada beberapa konflik tetapi bukan 

merupakan konflik yang besar. M dan suaminya juga aktif 

dalam kegiatan rohani di gereja Katolik bagi pasangan 

suami istri yaitu ME (Marriage Encounter). Melalui 

kegiatan tersebut, subjek M merasa bahwa kehidupan 

keluarganya menjadi semakin erat. Konflik dengan 

keluarga yang dirasa berat yaitu saat awal pernikahan. M 

dengan suami kesulitan dalam mengurus anak karena 

mereka semua sama-sama bekerja. Terkadang M harus 

membawa anaknya saat bekerja apabila pembantu yang 
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mengurus anaknya tidak datang ke rumah M. Jika ada 

pembantu yang datang, biasanya M menitipkan anaknya 

dengan pembantunya. Selain kesulitan mengurus anak, M 

mengaku bahwa masalah keuangan di awal kehidupan 

berumah tangga sangat menjadi beban yang berat. Namun, 

hal tersebut sudah tidak dirasakan oleh M pada masa 

sekarang. 

Kegiatan M selain bekerja sebagai guru SLB/B yaitu 

aktif mengikuti kegiatan ME (Married Encounter) di gereja 

dan M menjadi tim ME distrik 5 Purwokerto. Selain it, M 

menjadi anggota paduan suara di lingkungan dan di gereja, 

membantu suaminya untuk memberikan kursus perkawinan 

dan memimpin sembahyangan calon manten bersama 

dengan suaminya.  

2) Hubungan Subjek dengan Anak Didik 

Hubungan M dengan anak didiknya sangat dekat. 

Jumlah murid yang ada di kelas M berjumlah tujuh orang 

sehingga M mudah dalam mendekati anak-anak. Subjek M 

juga dekat dengan anak-anak di luar kelasnya. Apabila M 

mengajak bicara anak-anak tunarungu di SLB, M selalu 

melakukan kontak mata dengan mereka sehingga tetap 

menarik atensi anak-anak untuk berbicara dengan M dan 

memahami tentang hal yang sedang dibicarakan M. Sama 

seperti guru lainnya, M juga tidak pernah berbicara dengan 

anak-anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat, namun 
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menggunakan gerak bibir seperti orang normal pada 

umumnya.  

M mengakui bahwa dalam proses mendekati anak-

anak tunarungu sangat bermacam-macam, ada yang mudah 

didekati ada pula yang sulit didekati. M merasa bahwa 

mendekati anak-anak yang masih kecil lebih mudah 

dibandingkan mendekati anak-anak yang sudah besar. 

Salah satu cara yang dilakukan M dalam mendekati anak-

anak yaitu dengan berperan sebagai ibu, kakak, dan 

keluarga dalam mendekati anak-anak supaya mereka dapat 

terbuka dengan M.  

3) Hubungan Subjek dengan Rekan Kerja 

Hubungan M dengan rekan kerja cukup dekat. M 

mengatakan bahwa M mampu menerima semua orang baik 

dengan segala perbedaan yang ada. M selalu berusaha 

memperlakukan rekan-rekan kerjanya dengan baik dan 

menjalani kehidupan sosialnya dengan enjoy. Beberapa kali 

ada masalah perbedaan pendapat tetapi hal tersebut selalu 

dapat diselesaikan dalam rapat atau secara langsung 

sehingga masalah dengan rekan kerja tidak sampai berlarut-

larut. M mengaku senang karena memiliki rekan-rekan 

kerja yang menyenangkan dan mau untuk saling 

mendukung satu sama lain. Misalnya, saat istirahat M dan 

rekan rekan kerjanya berada pada ruang untuk minum atau 

makan snack saat istirahat bersama-sama dan di ruang 
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tersebut sebagai tempat menceritakan keluh kesah atau 

sharing mengenai pengalaman hari itu. Hal ini dirasa 

semakin membuat hubungan antar rekan kerja menjadi 

dekat dan akrab.  

4) Masalah yang Membuat Stress Serta Gejala atau Akibat 

yang Dirasakan Guru SLB/B 

a) Masalah yang sudah terjadi atau teratasi 

M menceritakan bahwa pada awal ia menjadi 

guru di SLB/B Dena Upakara Wonosobo, M 

mengalami kesulitan dalam hal penerimaan oleh anak 

didiknya. M merasa bahwa anak-anak didiknya 

memberikan perlakuan yang berbeda pada guru baru, 

misalnya saat M masih menjadi guru baru dan masuk 

ke kelas untuk mengajar, anak-anak didik tidak 

merespon apapun yang dilakukan oleh M bahkan 

menjadi semaunya sendiri atau melakukan hal-hal yang 

mereka ingin lakukan tanpa memperhatikan ada guru di 

kelas tersebut. Namun ketika guru yang lama masuk 

kelas, anak-anak didik langsung berubah menjadi 

manis. Hal seperti ini yang membuat M mengalami 

stress. Masalah lainnya yaitu saat M mengajar di kelas 

enam, ada satu anak yang tidak mau berbicara atau 

berinteraksi dengan M selama sebulan. M merasa 

bahwa anak tersebut sedang menguji M apakah M 

pintar atau tidak. M sering mengalami kesulitan dalam 
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memahami anak dan salah komunikasi dengan anak 

didiknya. M juga merasa stress apabila menghadapi 

anak didik yang sulit menerima pelajaran atau kurang 

pintar dalam hal pelajaran, sehingga M harus memiliki 

cara tersendiri supaya anak tersebut dapat memahami 

yang diajarkan. 

Selain mengalami masalah dengan anak didiknya, 

M juga pernah mengalami masalah dengan rekan 

kerjanya seperti adanya perbedaan pendapat yang 

kadang kurang dapat diterima karena M orang yang 

memiliki idealis. M juga pernah menjadi kepala 

sekolah dan membuat sebuah kebijakan namun 

kebijakan tersebut kurang diterima oleh rekan kerjanya 

sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap 

kebijakan tersebut. 

Selain masalah-masalah yang terjadi pada 

kehidupannya di sekolah, masalah pribadi juga 

membuat M mengalami stress. Misalnya saat 

berkeluarga muda, M harus memiliki peran ganda yaitu 

menjadi guru dan menjadi seorang ibu. Masalah yang 

dialami yaitu apabila pembantu M tidak datang 

sehingga M harus mengurus anaknya sambil bekerja. 

Kadang M membawa anaknya ke tempat kerjanya. 

Selain masalah anak, pada awal hidup berkeluarga, M 
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mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Hal tersebut 

dirasa merupakan masalah yang berat bagi M. 

b) Masalah yang masih terjadi atau dirasakan 

M yang merupakan guru SLB/B yang telah 

bekerja selama 34 tahun masih kadang mengalami 

kesulitan dalam memahami anak-anak didiknya 

meskipun sudah lama menjadi guru SLB/B. M masih 

harus belajar memahami anak karena menurut M, anak-

anak tunarungu itu sangat individual dengan 

kepribadian yang berbeda-beda. M juga mengakui 

bahwa mendidik anak-anak tunarungu harus memiliki 

cara mendidik anak yang benar karena penerapan 

metode pembelajarannya berbeda dari tahun ke tahun 

apalagi dengan perkembangan ilmu tekhnologi (IT) 

yang menuntut M harus menguasai hal tersebut. 

Apabila M tidak dapat menguasai hal tersebut, M 

merasa dapat dibohongi oleh anak-anak didiknya 

contohnya dalam penggunaan handphone atau 

mengatur LCD. 

M sering merasa sangat bersalah apabila 

melakukan kesalahan pada orang lain atau menghakimi 

orang lain. Biasanya M akan sangat kepikiran pada 

perbuatan yang menurutnya salah tetapi M lakukan. 

Dalam hal pendidikan, M juga kadang merasa kesulitan 

dalam menerapkan kurikulum yang selalu berubah-
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ubah. Seperti pada saat ini, M merasa perlu 

menemukan cara yang tepat untuk menerapkan 

kurikulum 2013 bagi anak-anak tunarungu. 

c) Gejala atau Akibat Stress Subjek 

Gejala atau akibat stress yang dirasakan oleh M 

antara lain yaitu subjektif, perilaku dan fisiologis. 

Gejala atau akibat subjektif yang dirasakan oleh M 

yaitu merasa marah, jengkel, dan menyesal. M pernah 

merasa menyesal saat ia melakukan hal yang salah atau 

menyakiti hati orang lain misalnya rekan 

kerjanya.Selain itu, M juga mengigau saat sedang tidur. 

Gejala atau akibat perilaku yang dilakukan oleh M 

yaitu menangis dan marah-marah dengan anak 

didiknya tetapi M tidak pernah melakukan kekerasan 

fisik atau membuang benda-benda. Gejala atau akibat 

yang terakhir adalah fisiologis. Pada gejala atau akibat 

fisiologis, apabila M merasa stress biasanya M akan 

mengalami batuk bahkan M pernah diminta untuk 

melakukan rontgen dua kali di rumah sakit karena 

dikira M mengalami sakit TBC.  

5) Problem-focused coping 

M mengalami kesulitan dalam memahami anak 

didiknya selama menjadi guru SLB/B sehingga terjadi 

miskomunikasi dengan anak didiknya dan kesulitan dalam 

hal penerimaan oleh anak. Usaha yang dilakukan oleh M 
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yaitu membuat perencanaan agar diterima oleh anak didik 

(perencanaan). Setelah melakukan perencanaan, M mencari 

tahu tentang anak yang tidak mau menyapa M tersebut dan 

mendekati anak tersebut supaya kena hatinya dan mau 

terbuka dengan M. Selain dengan anak tersebut, M juga 

melakukan hal serupa pada anak-anak didik yang sulit 

untuk didekati atau pada anak didik yang sedang marah. M 

selalu berusaha menggali apa yang diinginkan oleh anak-

anak didiknya, misalnya saat anak didiknya sedang marah, 

M tidak langsung menanyakan alasan anak marah, namun 

M mendekati anak tersebut saat anak sudah cukup tenang 

dan menawarkan diri untuk mendengarkan cerita anak 

tersebut. Apabila anak bersalah, M akan meminta anak 

tersebut untuk meminta maaf dan juga M akan meminta 

maaf apabila M melakukan kesalahan pada anak tersebut 

(keaktifan diri). M juga sering mengendalikan diri supaya 

tidak marah besar saat anak didik membuatnya stress. 

Apabila M marah saat mengajar di depan kelas, M selalu 

menghadap ke depan papan tulis selama beberapa saat dan 

menenangkan diri dengan mengambil nafas panjang. M 

akan diam beberapa saat supaya lebih tenang (penguasaan 

diri). 

Begitu pula dalam mengatasi permasalahannya 

dengan rekan-rekan kerjanya. M cenderung ingin segera 

menyelesaikan masalah yang terjadi dengan tetap menegur 
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dan mendekati orang yang bersangkutan serta mengajak 

untuk berdamai. Apabila masalah tersebut terjadi saat 

sedang melakukan rapat, M mengajak agar masalah 

tersebut diselesaikan segera dalam rapat (keaktifan diri). 

Namun, ada kalanya M meminta tolong pada orang lain 

yang lebih dekat dengan orang yang sedang berkonflik 

dengan M untuk membantu M menjelaskan dan mengajak 

bicara pada orang tersebut (mencari dukungan sosial 

sebagai suatu alat).  

Perubahan sistem kurikulum juga membuat M merasa 

stress. Namun, M mengatasi hal tersebut dengan mencari 

cara untuk dapat menerapkan kurikulum tersebut pada 

anak-anak tunarungu (keaktifan diri). M merupakan orang 

yang mau mencoba dan mudah beradaptasi sehingga hal 

tersebut dapat diatasi oleh M. 

M merupakan orang yang sangat terbuka pada suami. 

M selalu menceritakan semua peristiwa termasuk 

permasalahan yang dialaminya kepada suami. M sering 

mengajak diskusi suaminya untuk menyelesaikan masalah 

yang sedang dihadapi untuk mendapat saran atau bantuan 

dari suami (dukungan sosial sebagai alat). Namun apabila 

M belum siap menceritakan permasalahannya kepada 

suami, M selalu diam terlebih dahulu dan ketika sudah 

tenang, M menceritakannya pada suaminya (penguasaan 

diri).  
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6) Emotion-focused coping 

M yang bekerja sebagai guru SLB/B selama 

mengalami beberapa masalah yang membuatnya stress 

seperti menghadapi anak didik, rekan kerja bahkan masalah 

pribadinya. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut, M selalu melakukan sharing atau bercerita dengan 

suami saat M pulang kerja. M menceritakan semua 

kejadian yang dialaminya kepada suami karena M merasa 

bahwa suami merupakan pendengar yang baik dan mampu 

diajak untuk menemukan suatu solusi bersama (dukungan 

sosial secara emosional). Selain dengan suaminya, M juga 

sharing dengan rekan-rekan kerjanya saat sedang istirahat. 

Biasanya saat istirahat, guru-guru SLB/B akan berkumpul 

untuk minum atau makan snack bersama-sama dan waktu 

istirahat tersebut digunakan sebagai waktu untuk bercerita 

dengan rekan-rekan kerja (dukungan sosial secara 

emosional). Saat masih menjadi guru baru, M juga 

melakukan hal yang sama yaitu sharing dengan rekan-

rekannya di asrama karena dulu guru-guru baru tinggal di 

asrama guru. M mengaku bahwa dengan adanya asrama 

tersebut, M menjadi merasa bahwa M memiliki teman yang 

selalu mendukungnya dalam suka dan duka. Selain sharing, 

M sering melakukan doa. M berdoa supaya lebih tenang 

dan dapat mengampuni orang-orang yang membuatnya 
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stress serta memasrahkan segala sesuatu kepada 

Tuhan(berpaling pada agama).  

M berusaha berfikir dan melihat secara positif pada 

masalah yang sedang dihadapi. M selalu melihat makna 

yang terkandung dari setiap masalah yang dihadapinya 

(pemahaman secara positif). M juga meyalurkan segala 

kesedihan hatinya dengan menulis, menyanyi, menyirami 

tanaman, atau mencabuti rumput di depan kelas 

(mengarahkan dan menghilangkan emosi). Apabila M 

merasa stress, perasaan tersebut dapat terbawa ke dalam 

mimpi saat M tidur (pelepasan secara mental). M juga 

menerima kebijakan seperti perubahan kurikulum dari 

pemerintan. Walaupun M merasa sulit mengikutinya 

namun M tetap melaksanakan kurikulum tersebut dengan 

sebaik-baiknya (pelepasan secara perilaku). 

c. Hasil Triangulasi 

M merupakan seorang yang memiliki kepribadian 

penolong. M sangat suka menolong dan membantu orang yang 

membutuhkan dan merasa rikuh atau tidak enak apabila 

menolak permintaan tolong dari orang lain. M sangat 

mengutamakan menjalin relasi yang baik dengan orang lain dan 

juga menguatamakan kegiatan sosial. Hubungan M dengan 

keluarga baik dan jarang terjadi konflik. Apabila terjadi konflik 

biasanya dapat langsung diselesaikan dengan baik. M 

merupakan sosok ibu yang bertanggungjawab dan dekat dengan 
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suami dan anak-anaknya, serta merupakan sosok guru SLB/B 

yang sangat bertanggungjawab dengan pekerjaannya.  M selalu 

berusaha untuk mendekati anak didiknya dan memahami 

mereka supaya anak-anak didiknya mau terbuka dengan M. 

selain itu, M juga selalu berusaha membuat rekan kerjanya 

menjadi nyaman dengan dirinya. M selalu mengutamakan 

tugas-tugas yang melibatkan banyak orang sehingga M selalu 

pulang paling akhir dari sekolah karena menyiapkan hal-hal 

yang berhubungan dengan kerjanya.  

Masalah yang dihadapi oleh M sebagai guru SLB/B 

adalah masalah yang berhubungan dengan anak-anak didiknya. 

M kadang merasa marah atau jengkel dengan anak-anak 

didiknya di sekolah. Emosi M menjadi tinggi karena M 

memiliki tuntutan target tertentu sebagai guru, namun anak 

tidak dapat mencapai target tersebut karena ada keterbatasan 

dan M belum memahami anak tersebut. M juga pernah 

memiliki masalah mengenai anak didik yang tidak mau bicara 

dengan M padahal anak tersebut kurang bisa memenuhi target 

yang M berikan. Masalah lainnya yang M alami yaitu adanya 

kesalahpahaman dengan rekan kerja sehingga hal tersebut 

membuat M stress. Usaha yang dilakukan M untuk mengatasi 

permasalahan yang membuat stress tersebut yaitu dengan 

berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni dan tidak 

mendendam, mendekati rekan kerja yang memiliki masalah 

dengan dia supaya masalah segera selesai, mendekati dan 
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mencoba memahami anak supaya anak didik bisa akrab dengan 

M, dan bercerita dengan orang-orang terdekatnya seperti suami. 

Setelah melakukan usaha-usaha tersebut, M menjadi lebih 

terlihat lebih lega dan tidak ada ganjalan lagi di hati. Setelah M 

melakukan usaha berdoa, M terlihat lebih dapat tersenyum dan 

lebih siap bercerita pada suaminya dengan tenang tanpa 

menimbulkan pertengkaran. Suami M melihat bahwa M 

menikmati pekerjaannya dan tidak pernah putus asa serta selalu 

mempunyai cara atau formulasi baru untuk memahami anak 

didiknya atau rekan-rekan kerjanya. 

d. Hasil Observasi 

Observasi pertama dilakukan pada hari Senin, 22 Mei 

2017 di ruang kelas VI SLB/B Dena Upakara Wonosobo. 

Sebelum peneliti bertemu dengan subjek, peneliti sudah 

membuat janji dengan subjek untuk bertemu di sekolah pada 

pukul 12.40. Saat peneliti sampai di sekolah, ternyata M masih 

memimpin ibadat 40 hari meninggalnya salah satu karyawan 

yang pernah bekerja di SLB. Sekitar pukul 13.10, peneliti 

dipersilakan menuju ke ruang kelas VI dan melakukan 

wawancara di sana. Kondisi ruang kerja M terlihat seperti 

ruang kelas pada umumnya namun yang membedakan adalah 

hanya ada sekitar tujuh meja beserta kursinya yang ditata 

setengah lingkaran di tengah-tengah kelas. Hal ini dikarenakan, 

jumlah murid yang ada di kelas VI hanya berjumlah 7 orang 

saja. Di bagian pinggir kelas terdapat tas ransel murid-murid 



140 

   

 

 

dan beberapa buku tulis. Di bagian depan kelas terdapat papan 

tulis yang terdiri dari whiteboard dan blackboard. Di sebelah 

kanan bagian depan kelas terdapat meja dan kursi yang 

digunakan untuk guru. 

Kondisi fisik M terlihat sehat dan rapi. Pada saat 

melakukan wawancara, M menggunakan seragam berwarna 

cokelat berupa atasan kemeja dan bawahan rok selutut. Subjek 

M memiliki kulit kuning langsat, berperawakan agak gemuk, 

dan berambut hitam pendek sebahu. Dalam melakukan 

wawancara, M menjawab pertanyaan peneliti dengan jelas dan 

lancar berbicara, serta berani melakukan kontak mata dengan 

peneliti dan terbuka dalam menceritakan pengalamannya. 

Sesekali subjek melihat ke atas serong kiri atau mengerutkan 

dahinya untuk mengingat-ingat kejadian masa lalunya. M juga 

menunjukkan ekspresi wajah yang tenang, santai, dan tidak 

terlalu banyak melakukan gerakan tangan. Saat melakukan 

wawancara, beberapa kali harus dipotong karena ada beberapa 

murid yang masuk ke dalam kelas dan mengajak M berbicara. 

Selain itu juga ada petugas kebersihan yang mengepel kelas 

sehingga harus keluar dari kelas untuk sesaat dan setelah itu 

masuk kembali ke kelas untuk melanjutkan wawancara.  

Peneliti melihat saat M melakukan interaksi dengan 

murid-muridnya baik saat memberikan khotbah di ibadah 

maupun saat bicara dengan murid-murid di kelas sangat tenang 

dan berbicara dengan artikulasi yang jelas. Hanya ada beberapa 
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perbedaan saat M melakukan interaksi dengan anak kecil 

dengan anak besar. Saat berinteraksi dengan anak kecil, M 

lebih ekspresif dan menggunakan artikulasi yang sangat jelas 

supaya mudah dimengerti. M juga melakukan kontak mata 

kepada murid-muridnya supaya murid-murid tetap memberikan 

atensi kepada M. Pada pukul 14.10 wawancara dihentikan dan 

peneliti pamit untuk pulang. 

Observasi kedua dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017 di 

ruang kelas. Awalnya M membuat janji dengan peneliti pada 

tanggal 10 Juni 2017 tetapi karena M ada aktivitas yang harus 

dilakukan, maka M mengundur waktu pertemuan. Pada saat 

peneliti sampai di depan ruang kelas subjek M, peneliti melihat 

di dalam kelas ada beberapa orangtua murid yang masih ada di 

kelas untuk mengambil nilai dan menjemput anak-anak mereka. 

M terlihat sangat sopan dan akrab dengan para orangtua murid. 

Setelah menunggu beberapa lama dan para orangtua sudah 

meninggalkan ruang kelas, M mengajak peneliti untuk masuk 

kedalam kelas. Kondisi fisik M terlihat sehat dan 

penampilannya rapi. Terlihat meja dan kursi anak didik yang 

biasanya terdapat alat tulis maupun buku-buku, terlihat kosong 

dan rapi karena hari itu merupakan hari pelepasan bagi siswa 

kelas enam dan sembilan. Saat melakukan wawancara yang 

kedua, M menjawab pertanyaan peneliti dengan jelas dan 

berani melakukan kontak mata dengan peneliti. Pada sela-sela 

melaksanakan kegiatan wawancara, terdapat salah satu 
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orangtua murid M yang datang menghampiri M dan 

mengucapkan terima kasih kepada M.  Subjek M merespon 

orangtua tersebut dengan baik dan ramah. Setelah selesai, 

kegiatan wawancara dilanjutkan. Pada wawancara yang kedua 

ini waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

wawancara sekitar tiga puluh menit. Setelah itu peneliti pamit 

pulang.  

e. Analisa Kasus Subjek 4 

M adalah subjek keempat dalam penelitian ini. M 

merupakan seorang guru SLB/B Dena Upakara yang telah 

bekerja selama 34 tahun. Usia M kini sudah 52 tahun dan sudah 

menikah selama 25 tahun yang dikaruniai dua orang anak 

perempuan. Perjalanan karir M sebagai guru SLB/B sungguh 

tidak mudah. M harus melalui beberapa masalah yang harus 

dihadapi seperti terjadi miskomunikasi dengan anak didik, sulit 

dalam hal penerimaan oleh anak didik, adanya perbedaan 

pendapat dengan rekan kerja, kebijakan dari pemerintah 

mengenai kurikulum yang selalu berubah dan juga masalah-

masalah pribadi lainnya seperti dalam hal mengurus anak dan 

keuangan. Hal-hal tersebut menyebabkan M mengalami stress 

sehingga timbul gejala atau akibat dari stress tersebut.  

Adapun gejala atau akibat stress yang dialami oleh M 

yaitu gejala atau akibat subjektif, perilaku dan fisiologis. Gejala 

atau akibat subjektif yaitu M merasa marah, jengkel dan 

menyesal serta mengigau saat tidur. M mudah merasa menyesal 
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apabila M melakukan suatu kesalahan dan menyakiti hati orang 

lain. Gejala atau akibat perilaku yaitu menangis dan marah-

marah meskipun M tidak pernah menggunakan kekerasan fisik 

seperti mencubit atau menampar. Gejala atau akibat yang 

terakhir adalah fisiologis seperti M menjadi batuk-batuk 

bahkan M diminta untuk melakukan rontgen di rumah 

sakitkarena dianggap memiliki penyakit TBC padahal 

sebenarnya batuk tersebut merupakan akibat dari tingkat stress 

yang dirasakan oleh M. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa M menggunakan metode problem-focused 

coping dan emotion-focused coping dalam mengatasi 

permasalahan yang dialami. Metode yang menggunakan 

problem-focused coping antara lain, keaktifan diri, tindakan ini 

dilakukan M ketika menghadapi sebuah permasalahan dengan 

anak didik atau rekan kerjanya. Keaktifan diri dilakukan setelah 

M melakukan perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Coping keaktifan diri ini seperti mendekati anak didik 

yang tidak mau berbicara dengan M, mendekati dan tetap 

menegur rekan kerja yang sedang marah dengan M, 

menyelesaikan perbedaan pendapat saat sedang rapat, dan 

mencari cara untuk menerapkan sistem kurikulum yang baru. 

M selalu ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi supaya 

masalah tersebut tidak sampai membuat beban bagi M.  
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Selain keaktifan diri, M juga sering mencari dukungan 

sosial sebagai suatu alat. Tindakan ini dilakukan dengan 

meminta bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan 

masalahnya, misalnya meminta bantuan dari rekan kerjanya 

atau mengajak diskusi suami dan mencari solusi dalam 

menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Dalam 

melakukan coping, M juga sering melakukan penguasaan diri 

agar M tidak melakukan hal-hal yang diluar batas. M biasanya 

akan menenangkan diri terlebih dahulu jika masalah tersebut 

belum dapat segera diselesaikan atau apabila M merasa apabila 

masalah tersebut tidak perlu diselesaikan secara langsung 

namun dengan cukup dengan mengambil nafas panjang dan 

menenangkan diri. 

Pada emotion-focused coping, tindakan yang dilakukan 

oleh M adalah mencari dukungan sosial secara emosional, 

dengan melakukan sharing atau cerita dengan orang-orang 

terdekatnya yaitu suami. M selalu terbuka dan menceritakan 

masalah yang dihadapi kepada suami. Selain kepada suami, M 

juga menceritakan kesulitan yang dihadapi kepada rekan 

kerjanya yang dekat dengan M, namun hal-hal yang diceritakan 

kepada rekan kerja sebatas masalah pekerjaan saja. Coping lain 

yang digunakan M adalah mengarahkan dan menghilangkan 

emosi yaitu menulis, menyanyi, menyirami tanaman, atau 

mencabuti rumput di depan kelas. M juga melakukan pelepasan 

secara perilaku untuk mengatasi stress tentang perubahan 
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kurikulum yang dibentuk oleh pemerintah. M tetap menerima 

kebijakan tersebut dan mencoba menerapkan kebijakan 

tersebut. Apabila M merasa sedang stress, M selalu bermimpi 

apabila sedang tidur tentang masalah tersebut (pelepasan secara 

mental). Makauntuk membuat M merasa lebih tenang, M selalu 

berdoa pada Tuhan untuk dapat mengampuni orang-orang dan 

memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan (berpaling pada 

agama).  

Melalui masalah-masalah yang dihadapi, M selalu 

berusaha memahami secara positif setiap peristiwa dalam 

hidupnya (pemahaman secara positif). M selalu berusaha 

mendapatkan makna yang terkandung dalam setiap peristiwa 

dan masalah yang dihadapi sehingga M dapat merasa bersyukur 

atas segala pengalaman dalam hidupnya. M banyak 

menggunakan emotion-focused coping sebagai metodenya 

mengatasi masalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

   

 

 

f. Tema dan Intensitas (sortir) 

Tabel 9. 

Intensitas Tema Subjek 4 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress 

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku +++ S2 

Akibat atau gejala fisiologis +++ S4 

Problem-focused Coping 

Keaktifan diri +++ P2 

Dukungan sosial +++ P3 

Penguasaan diri ++ P5 

Emotion-focused Coping 

Pemahaman secara positif +++ E1 

Berpaling pada agama +++ E3 

Pelepasan secara mental dan 

perilaku 

++ E6 

Dukungan sosial secara emosional +++ E7 
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Tabel 10. Matriks Antar Tema Subjek 4 

1. Stress 

 S1 S2 S4 

S1 - +++  

S2  -  

S4   - 

Keterangan: 

S1 : Subjektif  S2 : Perilaku  S4 : Fisiologis  

2. Coping 

 P2 P3 P5 E1 E3 E6 E7 

P2 - +++      

P3  - +++    +++ 

P5   -  ++   

E1    -    

E3     - ++  

E6      -  

E7       - 

Keterangan: 

P2 : Keaktifan Diri   P3 : Dukungan sosial sbg alat  

P5 : Penguasaan diri    

E1 : Pemahaman scr positif  E3 : Berpaling pada agama 

E6 : pelepasan scr mental & prlku E7 : Dukungan emosional 
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g.  

h.  

 

 

i.  

j.  

Guru SLB/B 

d 

Peran Guru SLB/B 

Inspirator, motivator, informator, 

pembimbing, demonstator, dan evaluator 

Masalah yang Dihadapi Sebagai 

Guru SLB/B 

A. Masalah yang telah teratasi 

1) Mengajar anak didik yang 

kurang dalam hal belajar 

2) Tidak diterima oleh anak didik 

3) Anak tidak mau menyapa atau 

berbicara 

4) Perbedaan pendapat dengan 

rekan kerja 

5) Masalah pribadi (awal kehidupan 

berkeluarga) 

6) Kurang dihargai oleh rekan kerja 

B. Masalah yang masih terjadi 

1) Sulit memahami anak didik 

2) Perubahan kurikulum 

Faktor yang Memengaruhi 

Pemilihan Coping Stress 

Pengalaman, waktu, peristiwa 

hidup yang positif, usia, 

kontrol diri, dukungan sosial 

Coping Stress 

 

 

Stress 

BAGAN 5. Stress dan Coping Subjek 4 Sebagai Guru SLB/B 

 

Fisiologis : 

batuk 

Subjektif : 

merasa jengkel, 

merasa marah, 

menyesal, 

mengigau, 

merasa bersalah 

 

Perilaku : 

menangis, 

marah-marah 

Gejala atau akibat stress 

Dukungan sosial 

secara emosional: 

sharing atau cerita 

dengan suami dan 

rekan kerja 

Pelepasan secara 

mental dan perilaku: 

(perilaku) tetap 

menerima dan 

melaksanakan 

kebijakan pemerintah, 

(mental) mimpi 

Berpaling pada 

agama: berdoa 

Pemahaman 

secara positif: 

mengambil makna 

setiap masalah 

Emotion-Focused Coping 

 

Penguasaan diri: diam 

dan menenangkan diri 

sebelum menyelesaikan 

masalah 

Dukungan sosial 

sebagai suatu alat: 

meminta bantuan rekan 

kerja, mengajak diskusi 

suami 

Keaktifan diri : 

mendekati anak didik, 

mendekati rekan kerja 

yang berkonflik, 

menyelesaikan perbedaan 

pendapat saat rapat, 

mencari cara menerapkan 

sistem kurikulum baru 

Problem-Focused Coping 
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5. Subjek 5 

a. Identitas Subjek 

Nama Inisial : TI 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 52 tahun 

Alamat  : Purnamasari, Wonosobo 

Pendidikan  : S1 

Lama bekerja : 26 tahun 

Jumlah anak : - 

b. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang subjek 

TI adalah seorang guru SLB/B Dena Upakara 

Wonosobo yang saat ini bekerja sebagai guru kelas TK dan 

sudah memiliki masa kerja selama 26 tahun sejak tanggal 

16 Januari 1991. Subjek TI merupakan seorang perantau 

yang berasal dari Bantul, Yogyakarta. Setelah beberapa 

lama bekerja di Wonosobo, TI sudah memiliki KTP di 

Wonosobo dan masuk dalam Kartu Keluarga ibu kos yang 

sekarang TI tempati . TI merupakan anak ketiga dari enam 

bersaudara. Hubungan TI dengan keluarga sangat dekat dan 

saling membantu apabila ada yang membutuhkan bantuan. 

Namun, adik TI yang nomor enam sudah meninggal karena 

sakit sehingga TI yang menggantikan adiknya merawat dua 

anaknya. Ibu TI merupakan seorang pensiunan guru SD 

yang saat ini masih sehat dan tinggal di Bantul, sedangkan 
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bapak TI adalah seorang petani di sawah milik pribadi dan 

sudah meninggal dua tahun yang lalu. Pendidikan terakhir 

yang dimiliki TI adalah S1 Pendidikan Luar Biasa. Subjek 

tidak menikah dan tinggal di kos yang tidak jauh dari 

tempat kerjanya. 

Pada awalnya TI tidak pernah memiliki cita-cita 

menjadi guru SLB/B, namun karena TI merupakan lulusan 

dari pendidikan luar biasa maka ketika TI diajak oleh suster 

PMY dan oleh salah satu temannya yang sudah bekerja 

sebagai guru SLB/B, TI menyetujui dan mendaftar sebagai 

guru SLB/B Dena Upakara. Sebelum diterima menjadi 

guru, TI harus mengikuti serangkaian tes seleksi masuk 

menjadi guru SLB/B di Semarang bersama bruder-bruder 

FIC selama tiga hari. 

Sama seperti subjek yang lain, TI juga harus melalui 

pelatihan dan bimbingan menjadi guru SLB/B selama 

empat tahun bersama suster dan guru-guru senior. TI juga 

tinggal di asrama guru khusus guru wanita yang telah 

disediakan oleh yayasan. Pada tahun-tahun pertama dan 

kedua TI sempat merasa sulit melakukan penyesuaian 

dengan lingkungan yang baru. TI juga pernah merasa lebih 

baik menjadi pedagang tembakau seperti yang dilakukan 

nenek TI dibanding menjadi guru SLB/B. Namun, seiring 

berjalannya waktu, TI mampu bertahan dan melakukan 

pekerjaannya dengan baik hingga saat ini. 
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Selain sebagai guru kelas, TI juga menjadi bendahara 

yang mengurus uang BOS dan uang beasiswa. Subjek TI 

juga pernah melakukan pekerjaan sampingan sebagai 

pedagang baju batik, sprei dan gamis pada tahun 1995 

sampai 2005. TI mengambil dagangan dari Solo dan 

bekerjasama dengan salah satu wali murid SLB/B. TI 

menjual pada teman-teman kerja dan teman-teman kos. 

Biasanya TI juga menerima pesanan apabila ada yang ingin 

membeli. Namun pekerjaan sampingan ini berhenti karena 

TI harus kuliah lagi di UNY sehingga merasa kerepotan 

jika harus berjualan.   

2) Hubungan Subjek dengan Anak Didik 

Hubungan TI dengan anak didik sangat dekat. TI 

mengaku sangat menyukai anak-anak sehingga TI senang 

mengajar anak-anak tunarungu meskipun TI beberapa kali 

mengalami kesulitan dalam mengajar anak-anak yang 

tunarungu. TI harus bisa sabar dan menjadi ibu bagi anak-

anak didiknya. TI harus bisa menjadi seorang guru yang 

cekatan dan tidak jijik pada hal-hal yang berhubungan 

dengan anak, misalnya ketika anak mengompol atau buang 

air besar di celana TI harus mau mencuci dan mengganti 

celana anak, kalau anak menangis harus dihibur, dan 

apabila anak sakit harus memberi obat. Meskipun pada 

awalnya TI merasa sulit melakukan hal tersebut, namun 

karena TI mau berusaha dan memiliki latar belakang 
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menyukai anak-anak, TI akhirnya dapat melakukan hal 

tersebut. 

Selain itu, TI juga harus memiliki cara kreatif untuk 

mendidik anak-anak di kelas, misalnya apabila anak 

melakukan perbuatan yang baik, maka anak akan dipuji dan 

mendapat kue. Namun jika anak melakukan perbuatan yang 

tidak sesuai, anak tersebut tidak akan mendapat kue. Sikap 

terbuka dan tulus yang ditunjukkan oleh TI kepada anak-

anak ini membuat anak-anak TI memiliki respon yang baik 

pada TI. Anak-anak menjadi lebih terbuka dan mau 

memperhatikan TI. Anak-anak juga menjadi penurut karena 

merasa diterima oleh TI. 

3) Hubungan Subjek dengan Rekan Kerja 

Hubungan TI dengan rekan kerja baik dan saling 

mendukung. Apabila ada kesulitan atau masalah yang 

berhubungan dengan pekerjaan atau kepegawaian, TI selalu 

bercerita dan berdiskusi dengan rekan-rekan kerjanya dan 

rekan-rekan kerjanya mau membantu. TI merasa bahwa 

semua guru di SLB/B Dena Upakara merupakan keluarga 

baginya. Meskipun TI mengatakan ada seorang guru yang 

jarang berbicara dengannya. TI merasa bahwa guru tersebut 

mengajak ngobrol TI apabila ada hal yang penting saja. 

Namun TI tidak mempermasalahkan hal tersebut karena TI 

merasa masih memiliki teman yang lain dan yang bisa 

diajak untuk bercerita bersama.  
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TI juga kadang menceritakan masalah pribadinya 

pada rekan kerjanya. Namun, TI lebih sering bercerita pada 

rekan yang dekat dengan TI, misalnya mengenai 

kehidupannya yang tidak menikah, TI selalu bercerita pada 

rekan kerjanya yang juga tidak menikah. 

4) Masalah yang Membuat Stress Serta Gejala atau Akibat 

yang Dirasakan Guru SLB/B 

a) Masalah yang sudah terjadi atau teratasi 

TI merupakan guru SLB/B yang telah bekerja 

selama 26 tahun sejak tahun 1991. Selama menjadi 

guru SLB/B, TI mengalami beberapa masalah yang 

harus dihadapinya. Pada awal menjadi guru SLB/B, TI 

harus tinggal di asrama guru tetapi TI merasa tidak 

betah tinggal di asrama karena pada saat itu TI harus 

sekamar dengan dua guru yang sudah senior dan 

selama beberapa hari TI tidak diajak bicara oleh kedua 

guru tersebut. TI juga harus menyimpan bajunya di 

dalam tasnya karena lemari yang disediakan di kamar 

sudah dipakai oleh kedua guru tersebut. TI mengalami 

kesulitan dalam hal penyesuaian dengan lingkungan 

yang baru karena belum mempunyai teman yang bisa 

diajak untuk bercerita. 

Masalah lainnya yaitu TI kesulitan dalam 

mengurus anak-anak kecil di dalam kelas TK. Padahal 

menjadi guru kelas TK harus bisa mengesampingkan 
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rasa jijik apabila anak mengompol atau buang air besar 

di celana. Selain itu, guru TK harus memiliki jiwa 

keibuan sehingga anak merasa diperhatikan. TI masih 

merasa kesulitan karena apa yang dilakukan di dalam 

kelas berbeda dengan teori yang diberikan saat TI 

kuliah. Masalah lain yang berhubungan dengan anak 

didik yaitu TI pernah menemui anak didik yang tidak 

dapat diam di kelas. Anak tersebut selalu mengganggu 

teman-temannya di kelas dan beberapa kali tidur di 

kelas. Masalah lainnya yaitu ada anak didiknya yang 

suka menyakiti teman kelasnya, misalnya menjambak, 

mencubit atau memukul. Setiap kali anak tersebut 

menyakiti temannya, TI hanya meminta anak yang 

disakiti untuk membalas. Hal itulah yang membuat TI 

dipanggil oleh suster yayasan karena suster 

menganggap cara TI terebut tidak sesuai 

mencerminkan guru. Ada juga anak yang selalu ingin 

keluar dari kelas dan sangat antusias apabila melihat 

tamu laki-laki yang datang. TI sulit memutuskan hal 

yang harus dilakukan karena anak tersebut merupakan 

anak polisi. Hal-hal tersebut membuat TI merasa berat 

dan stress. 

TI juga pernah mengalami masalah dengan rekan 

kerjanya. Pada tahun kesepuluh, TI merasa sakit hati 

dengan wakil kepala sekolah pada saat itu karena satu 
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halaman laporannya dicoret dengan tinta merah. TI 

merasa tidak dihargai dan marah-marah di depan wakil 

kepala sekolah tersebut. TI menyobek dan membuang 

laporannya karena wakil kepala sekolah tersebut tidak 

menjelaskan masalah yang jelas kepada TI sehingga 

membuat TI merasa bingung dan tidak terima dengan 

perlakuannya. TI juga pernah ingin keluar dan merasa 

putus asa menjadi guru SLB/B karena merasa tidak 

dihargai dan menjalani perannya sangat berat.  

Masalah kepegawaian pun membuat TI stress 

karena berkali-kali TI harus mengumpulkan 

administrasi kepegawaian dan selalu diberitahu secara 

mendadak. Misalnya saat TI sedang pulang ke Bantul, 

TI harus segera kembali ke Wonosobo untuk mengurus 

administrasi kepegawaian atau harus menuju ke dinas 

pendidikan. Selain itu juga apabila TI harus membuat 

PPT untuk presentasi sebagai syarat sertifikasi 

kepegawaian, TI merasa kesulitan karena TI tidak 

menguasai ilmu tekhnologi. 

Selain masalah dengan anak didik, rekan kerja, 

dan kepegawaian, TI juga pernah mempunyai masalah 

pribadi. Masalah pribadi yang dialami TI yaitu saat 

adiknya harus bertanggungjawab menikahi pacarnya 

karena pacarnya hamil. Padahal pada saat itu adiknya 

masih SMA. Kejadian yang membuat TI stress yaitu 
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saat adik TI menghilang pada hari pernikahannya dan 

kemudian semua keluarga harus mencarinya dan 

membujuknya untuk bertanggungjawab. 

b) Masalah yang masih terjadi atau dirasakan 

Masalah yang masih terjadi atau dirasakan oleh 

TI tidak terlalu banyak. TI hanya merasa stress apabila 

ada tuntutan dari orangtua siswa yang ditujukan 

padanya pada saat pertemuan orangtua atau saat TI 

harus menghadapi anak-anak didik yang bandel atau 

nakal di dalam kelasnya. Mendidik anak yang memiliki 

kemampuan berbeda dari teman-teman lainnya juga 

membuat TI merasa stress.  

c) Gejala atau Akibat Stress Subjek 

Beberapa masalah di atas menimbulkan beberapa 

gejala atau akibat stress yang dirasakan oleh TI. Gejala 

atau akibat stress yang dialami TI yaitu gejala atau 

akibat subjektif. Gejala ini ditunjukkan dengan merasa 

jengkel dan sakit hati. Gejala atau akibat stress lainnya 

yaitu perilaku, kognitif, dan fisiologis. Pada gejala 

perilaku, TI menangis, marah-marah, mengeluh, dan 

melakukan hal-hal impulsif seperti membanting dan 

menyobek laporannya yang dicoret oleh wakil kepala 

sekolah. Gejala kognitif yang dialami TI yaitu sulit 

mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang 

harus dilakukan untuk mengatasi masalahnya dan 
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terbawa pikiran. Gejala yang terakhir yaitu gejala 

fisiologis yang ditunjukkan dengan pusing, tensi 

rendah, dan berat badan menurun sehingga membuat TI 

menjadi kurus. 

5) Problem-focused coping 

Subjek TI menggunakan beberapa coping yang 

berfokus pada masalah untuk mengatasi masalahnya. TI 

sering menggunakan coping keaktifan diri untuk mengatasi 

masalahnya misalnya saat TI harus menghadapi anak didik 

yang tidak dapat diam dan sering mengganggu teman-

temannya, TI kemudian mengikat anak tersebut dan 

meminta rekannya untuk memegang wajah anak supaya 

tidak melihat ke arah selain wajah TI. Selain itu TI juga 

meminta anak yang disakiti tersebut membalas perlakuan 

temannya yang menyakitinya supaya semua sama-sama 

merasakan sakit. Melalui cara tersebut, anak menjadi lebih 

tenang karena tahu rasa sakit. Keputusan tersebut diambil 

oleh TI setelah TI melakukan perencanaan. TI memikirkan 

pertimbangannya terlebih dahulu dan dampak dari yang 

dilakukannya yang ternyata menghasilkan hal yang positif 

sehingga TI berani melakukannya meskipun TI harus 

menghadap suster yayasan karena dianggap tidak sesuai 

dengan sikap guru yang baik (perencanaan). TI juga 

melakukan analisis terlebih dahulu apabila akan 

memutuskan suatu cara untuk menghadapi anak didik yang 
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membuatnya stress. Apabila perilaku anak tersebut sama 

seperti perilaku anak yang pernah dididiknya pada tahun 

sebelumnya, maka TI akan melakukan cara yang sama 

untuk menghadapi anak tersebut. 

Saat menghadapi masalah dengan wakil kepala 

sekolah pun TI melakukan coping instrumental action yaitu 

merencanakan terlebih dahulu kemudian melakukan 

tindakan langsung. Saat itu TI merasa sakit hati dan marah 

karena buku laporannya dicoret menggunakan tinta merah 

sehingga TI berencana menemui wakil kepala sekolah dan 

marah di depannya. Pagi harinya TI menemui wakil kepala 

sekolah dan menanyakan masalah yang terjadi sehingga 

melakukan hal tersebut. Namun jawaban yang didapat tidak 

sesuai sehingga TI membanting dan menyobek laporan di 

depan wakil kepala sekolah.  

Coping lain yang digunakan oleh TI adalah mencari 

dukungan sosial sebagai alat yaitu dengan menceritakan 

masalahnya mengenai pekerjaan, anak didik atau 

kepegawaian kepada rekan-rekan kerjanya. TI juga sering 

meminta bantuan kepada rekan kerjanya jika mengalami 

kesulitan dalam bidang IT misalnya membuat presentasi 

dengan menggunakan PPT dan meminta diajarkan 

menggunakan PPT tersebut.  
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6) Emotion-focused coping 

TI merupakan orang yang sangat terbuka sehingga 

ketika mengalami masalah TI selalu menceritakan masalah 

tersebut kepada orang-orang yang ada didekatnya 

(dukungan sosial secara emosional). Namun, TI selalu 

memilah mana yang perlu diceritakan dengan rekan kerja 

dan mana yang perlu diceritakan dengan keluarga atau 

teman dekatnya. TI akan menceritakan masalah yang 

berhubungan dengan pekerjaan atau kepegawaian dengan 

rekan kerjanya. Jika menyangkut masalah pribadi misalnya 

mengenai kehidupannya yang hidup sendiri tanpa 

pasangan, TI selalu berbagi cerita dengan teman yang 

memiliki kisah yang sama dengan TI. TI juga sering 

menceritakan masalah yang dimiliki dengan keluarganya 

misalnya ketika TI merasa tidak betah berada di asrama 

guru, TI menangis dan menceritakan perasaannya tersebut 

pada ibu dan bapak. Setelah itu TI akan mendapat nasihat 

dan dorongan dari orangtua sehingga TI dapat bertahan 

bekerja sebagai guru SLB/B. 

Selain itu, apabila TI sedang merasa stress, TI akan 

mengurung diri di kamar untuk tidur dengan lampu 

dimatikan sehingga tidak ada orang yang mengganggu 

(mengarahkan dan menghilangkan emosi). Biasanya di 

dalam kamar TI akan merenung dan juga berdoa pada 

Tuhan serta mengeluh tentang masalah yang sedang 
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dihadapi (berpaling pada agama). TI percaya bahwa setelah 

ia berdoa, Tuhan pasti akan membantunya. Namun jika 

masalah yang dihadapi tidak selesai dan masih 

mengganggu pikirannya, TI berpasrah dan mengembalikan 

semuanya pada Tuhan (pelepasan secara perilaku). 

Kemudian, TI akan menolak untuk memikirkan masalah 

tersebut supaya tidak menjadi stress (minimization). 

Meskipun banyak masalah yang dihadapi, TI tetap 

bersyukur dan menikmati perannya sebagai guru SLB/B. TI 

pun menikmati hidupnya yang tidak menikah dan 

menerima pilihan hidupnya sehingga TI dapat hidup 

dengan tenang. TI mendapat makna bahwa hidupnya sangat 

berarti karena TI dapat membantu dan melayani anak-anak 

tunarungu (pemahaman secara positif). Subjek TI juga 

memiliki impian apabila sudah pensiun TI tetap dapat 

membantu menjadi guru di SLB/B Dena Upakara meskipun 

tidak digaji atau membuka usaha bagi anak-anak 

tunarungu. 

c. Hasil Triangulasi 

TI merupakan seorang yang memiliki sifat yang terbuka 

dan jujur serta melakukan sesuai dengan apa yang dipikirkan. 

TI juga merupakan seorang yang baik, meskipun pada awal 

bertemu TI terlihat judes dan berbicara ceplas-ceplos. TI juga 

merupakan seorang guru yang sangat sayang dan selalu 

memperhatikan anak-anak didiknya. Apabila ada anak didik 
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yang nakal atau melakukan kesalahan, TI selalu menegur dan 

menasihati anak tersebut. Cara pengajaran TI juga unik. TI 

selalu menggunakan tongkat sebagai pengganti tangan karena 

bentuk tempat duduk yang dibuat setengah lingkaran untuk 

menjawil anak supaya fokus memperhatikan guru yang sedang 

mengajar. 

Hubungan TI dengan rekan-rekan kerjanya baik dan 

dekat. TI terlihat enjoy apabila berhadapan atau bercerita 

dengan rekan-rekan kerjanya. TI juga dinilai jarang mengeluh 

pada rekan-rekan kerjanya hanya menceritakan kejadian yang 

terjadi di dalam kelasnya atau apabila mengalami kesulitan 

pada suatu hal. Masalah yang dihadapi TI yang diketahui oleh 

teman dekatnya yaitu pada awal TI menjadi guru SLB/B. TI 

mengalami kesulitan menghadapi anak karena pada saat kuliah 

tidak ada praktik menghadapi dan mengajar anak tunarungu 

sehingga perlu penyesuaian. 

Masalah lainnya yang dihadapi TI yaitu saat ada orangtua 

yang protes dan menuntut supaya anaknya bisa melakukan hal-

hal seperti temannya yang lain dan menyalahkan TI saat 

anaknya tidak dapat melakukannya. Padahal pada 

kenyataannya memang anak tersebut tidak memiliki 

kemampuan yang sama dengan teman yang lainnya tetapi 

orangtua anak tersebut tidak paham hal tersebut. Kejadian 

tersebut membuat TI mengeluh dan menceritakan pada rekan-
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rekan kerjanya. TI akan terlihat lega dan perasaannya terlihat 

lebih ringan setelah bercerita mengenai masalahnya. 

d. Hasil Observasi 

Observasi dilakukan pada hari Senin, 12 Juni 2017 di 

rumah kos subjek. Sebelum bertemu dengan TI, peneliti sudah 

membuat janji dengan TI untuk melakukan wawancara di 

rumah kos subjek karena sekolah sudah libur kenaikan kelas 

sehingga tidak dapat melakukan wawancara di sekolah. Saat 

memasuki rumah kos TI, kondisi lingkungannya sangat sejuk 

dan sepi. Kamar TI berada di lantai dua. TI menyambut peneliti 

dan mengajak peneliti menuju ke kamarnya untuk melakukan 

wawancara di kamar TI. Kamar TI terlihat sangat rapi dan 

memiliki pencahayaan yang cukup terang dengan luas sekitar 3 

meter kali 2,5 meter. Kondisi fisik subjek terlihat sehat dan 

berpenampilan santai menggunakan baju rumahan. TI 

berperawakan gemuk, memiliki tinggi badan sekitar 150 cm, 

berkulit cokelat sawo matang, menggunakan kacamata dan 

berambut hitam sebahu.  

TI merupakan orang yang ekspresif dan terbuka saat 

menjawab wawancara atau saat menceritakan pengalaman-

pengalamannya. M kadang melakukan kontak mata dengan 

peneliti namun lebih banyak melihat ke atas atau ke depan 

untuk mengingat-ingat pengalaman yang telah lalu. M 

terkadang menunjukkan ekspresi bahagia hingga tertawa 

apabila menceritakan pengalaman yang lucu atau mengesan, 
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namun sesekali menunjukkan ekspresi marah atau berbicara 

dengan nada tinggi saat menceritakan tentang pengalaman yang 

menjengkelkan atau tentang masalah yang membuatnya tidak 

bahagia. Cara TI menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti sangat jelas dan lancar. Setelah selesai 

wawancara, peneliti pamit untuk pulang ke rumah. 

e. Analisa Kasus Subjek 5 

Subjek kelima dalam penelitian ini adalah TI yang 

merupakan seorang guru SLB/B Dena Upakara Wonosobo 

yang telah bekerja selama 26 tahun. Usia TI sekarang sudah 52 

tahun dan hidup sendiri tanpa pasangan. Perjalanan hidup dan 

karir TI tidak selalu mulus dan melalui beberapa tantangan. TI 

harus menghadapi beberapa masalah dari awal menjadi guru 

SLB/B hingga saat ini. Masalah yang dihadapi TI antara lain 

yaitu pada awal menjadi guru SLB/B, TI mengalami kesulitan 

dalam hal penyesuaian dengan lingkungan yang baru hingga 

beberapa kali merasa putus asa dan tidak betah tinggal di 

asrama guru. Hal tersebut terjadi karena TI mendapat teman 

sekamar yang dirasa tidak menerima kehadiran TI sehingga TI 

hanya didiamkan saja oleh mereka. Masalah lainnya yaitu TI 

pernah mengalami masalah dengan rekan kerjanya yang saat itu 

menjabat sebagai wakil kepala sekolah. TI merasa sakit hati 

dan marah dengan perlakuan wakil kepala sekolah karena 

menyoret satu halaman buku laporan TI tanpa penjelasan yang 

jelas. Hal tersebut membuat TI sempat ingin keluar dari 
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pekerjaannya karena merasa tidak dihargai setelah sepuluh 

tahun mengabdi di SLB/B. 

Masalah kepegawaian pun menjadi beban bagi TI saat ia 

harus mengumpulkan persyaratan administrasi. TI 

mempermasalahkan ketika kegiatan pengumpulan tersebut 

selalu diberitahukan secara mendadak sehingga TI harus 

mengurusnya dengan tergesa-gesa. Jika TI sedang pulang 

kampung, TI harus segera kembali untuk mengumpulkan 

administrasi tersebut. Hal tersebut yang membuat TI mengeluh. 

TI juga stress jika harus membuat PPT untuk presentasi karena 

TI mengaku bahwa ia tidak menguasai ilmu tekhnologi.  

Selain masalah yang berhubungan dengan rekan kerja dan 

kepegawaian, beberapa masalah dengan anak didik serta 

tuntutan orangtua yang menginginkan anaknya menjadi seperti 

yang mereka harapkan dan ketika tidak sama seperti harapan, 

mereka menyalahkan TI, juga membuat TI merasa stress. 

Masalah yang berhubungan dengan anak didik antara lain 

ketika TI menghadapi anak yang tidak dapat diam saat di kelas 

dan mengganggu teman-temannya, ada juga anak yang selalu 

ingin keluar dari kelas saat melihat ada tamu laki-laki yang 

datang. TI merasa bingung memutuskan hal yang harus 

dilakukan pada anak tersebut karena anak tersebut merupakan 

anak polisi. Masalah lainnya yaitu ada anak didiknya yang suka 

menyakiti temannya misalnya mencubit, menjambak rambut, 
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atau memukul. Masalah pribadi pun TI alami saat adiknya 

harus bertanggungjawab untuk menikahi pacarnya yang hamil 

Beberapa masalah tersebut menyebabkan TI mengalami 

stress. Adapun gejala atau akibat stress yang dirasakan oleh TI 

adalah gejala atau akibat subjektif, perilaku, kognitif, dan 

fisiologis. Gejala atau akibat subjektif yang dialami yaitu 

merasa sakit hati dan jengkel. Gejala atau akibat perilaku yaitu 

TI menangis, marah-marah, mengeluh, dan melakukan perilaku 

impulsive seperti membanting dan menyobek laporan yang 

dicoret oleh wakil kepala sekolah. Gejala atau akibat kognitif 

yaitu sulit mengambil keputusan untuk melakukan tindakan 

yang tepat dan akhirnya terbawa pikiran. Gejala atau akibat 

stress yang terakhir adalah fisiologis ditunjukkan dengan TI 

mengalami pusing dan tekanan darah rendah serta terjadi 

penurunan berat badan. 

Masalah yang dihadapi TI sebagai guru SLB/B 

mendorongnya untuk mengatasi masalah tersebut sehingga 

mengurangi gejala atau akibat stress yang dirasakan. TI 

menggunakan dua jenis coping dalam mengatasi masalahnya. 

Pada jenis problem-focused copingyang dilakukan oleh TI yaitu 

keaktifan diri, mencari dukungan sosial sebagai sebuah alat, 

instrumental action, dan perencanaan. Coping keaktifan diri 

dilakukan TI dengan melakukan tindakan secara aktif untuk 

mengurangi masalah yang sedang dirasakan misalnya mau 

membiasakan diri menjadi guru kelas TK yang keibuan 
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sehingga mengesampingkan perasaan jijik dan mencari cara 

untuk mengatasi masalahnya dengan anak-anak didiknya 

misalnya dengan mengambil tindakan mengikat anak, 

menahan, dan meminta anak membalas perlakuan teman yang 

menyakitinya. Namun sebelum memutuskan cara atau tindakan 

yang akan dilakukan, TI selalu memikirkan terlebih dahulu 

pertimbangan dan dampaknya sehingga TI melakukan coping 

perencanaan. Ketika menghadapi masalah dengan rekan 

kerjanya pun TI menggunakan instrumental action yaitu 

dengan merencanakan terlebih dahulu apa yang akan TI 

lakukan saat TI berada di rumah dan pada pagi harinya TI 

menemui rekan kerjanya tersebut untuk meminta penjelasan. 

Meskipun pada akhirnya, TI tidak mendapat penjelasan yang 

jelas sehingga TI melakukan perilaku impulsif namun TI 

berusaha untuk memaafkannya. Ketika TI merasa kesulitan, TI 

juga mengajak diskusi dan sharing dengan rekan kerjanya 

sehingga TI mendapat bantuan dan juga solusi atas 

permasalahannya tersebut. 

Pada emotion focused-coping, usaha yang dilakukan TI 

yaitu menceritakan semua masalah atau kejadian kepada rekan-

rekan kerjanya atau teman dekatnya jika menyangkut masalah 

pekerjaan atau kepegawaian, jika mengenai kehidupannya yang 

tidak memiliki pasangan, TI lebih sering bercerita dengan rekan 

kerjanya yang juga tidak menikah. Namun apabila menyangkut 

masalah pribadi misalnya masalah keluarga, TI akan 
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menceritakan hal tersebut pada orangtua atau saudara-

saudaranya (dukungan sosial secara emosional). Coping 

lainnya yang dilakukan oleh TI yaitu mengarahkan dan 

menghilangkan emosi dengan mengurung diri di kamar untuk 

tidur dengan lampu dimatikan. Biasanya kebiasaan ini diikuti 

dengan coping berpaling pada agama. TI akan merenung dan 

kemudian berdoa pada Tuhan supaya lebih tenang. TI percaya 

bahwa Tuhan akan membantu dan mengambil masalah 

tersebut. Namun apabila masalah tersebut tidak dapat 

diselesaikan atau tidak selesai dan masih membebani pikiran, 

TI akan bersikap pasrah kepada Tuhan dan menyerahkan 

semuanya pada Tuhan (pelepasan secara perilaku) yang 

kemudian TI menolak untuk memikirkan masalah tersebut 

(minimization). TI melakukan coping pemahaman secara positif 

setelah melalui pengalaman-pengalaman yang dialami selama 

menjadi guru SLB/B. TI merasa bahwa setiap pengalaman dan 

hidupnya memang harus dinikmati dan disyukuri. Melalui 

coping tersebut, TI memperoleh makna dari setiap perjalanan 

hidupnya dan perannya sebagai guru SLB/B. 
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f. Tema dan Intensitas (sortir) 

Tabel 11. 

Intensitas Tema Subjek 5 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress 

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku +++ S2 

Akibat atau gejala kognitif ++ S3 

Akibat atau gejala fisiologis ++ S4 

Problem-focused Coping 

Keaktifan diri +++ P2 

Dukungan sosial +++ P3 

Emotion-focused Coping 

Pemahaman secara positif +++ E1 

Mengarahkan dan menghilangkan 

emosi 

++ E2 

Berpaling pada agama ++ E3 

Dukungan sosial secara emosional +++ E7 

Minimization ++ E9 
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Tabel 12. Matriks Antar Tema Subjek 5 

1. Stress 

 S1 S2 S3 S4 

S1 - +++  ++ 

S2  -   

S3   -  

S4    - 

Keterangan: 

S1 : Subjektif  S2 : Perilaku  

S3 : Kognitif   S4 : Fisiologis 

2. Coping 

 P2 P3 E1 E2 E3 E7 E9 

P2 - +++      

P3  -    +++ +++ 

E1   -   +++  

E2    -    

E3     -  ++ 

E7      -  

E9       - 

Keterangan: 

P2 : Keaktifan Diri   P3 : Dukungan sosial sbg alat  

E1 : Pemahaman scr positif  E7 : Dukungan emosional 

E2 : Mengarahkan & menghlgkanemosi 

E3 : Berpaling pada agama  E9 : Minimization 
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k.  

l.  

 

 

m.  

 

 

Guru SLB/B 

d 

Peran Guru SLB/B 

Inspirator, motivator, informator, 

pembimbing, demonstator, dan evaluator 

Masalah yang Dihadapi Sebagai 

Guru SLB/B 

A. Masalah yang telah teratasi 

1) Kesulitan menghadapi anak 

didik 

2) Merasa kurang dihargai oleh 

rekan kerja 

3) Kesulitan penyesuaian dengan 

lingkungan baru 

4) Administrasi kepegawaian 

5) Masalah pribadi 

B. Masalah yang masih terjadi 

1) Tuntutan orangtua 

2) Menghadapi anak didik yang 

memiliki kemampuan berbeda 

atau bandel 

 

Faktor yang 

Memengaruhi Pemilihan 

Coping Stress 

Teman, pengalaman, 

waktu, dukungan sosial 

Coping Stress 

 

Stress 

BAGAN 6. Stress dan Coping Subjek 5 Sebagai Guru SLB/B 

 

 

Fisiologis: pusing, 

darah rendah, 

berat badan turun 

Kognitif: terbawa 

pikiran, sulit 

mengambil 

keputusan 

Perilaku: 

menangis, 

mengeluh, 

marah-marah, 

perilaku impulsif 

Subjektif : 

merasa jengkel, 

sakit hati 

Gejala atau Akibat Stress 

 

 

Keaktifan diri: mau 

belajar, mencari cara 

menghadapi anak 

didiknya misalnya 

dengan mengikat, 

menahan, menegur, 

meminta anak 

membalas perlakuan 

teman yang 

menyakiti 

Dukungan sosial 

sebagai alat: 

meminta bantuan, 

mengajak diskusi 

rekan kerjanya 

Problem-Focused Coping 

 

Pemahaman secara 

positif: menemukan 

makna bahwa 

hidupnya berarti 

karena bisa melayani 

dan membantu 

Minimization: menolak 

memikirkan masalahnya 

Berpaling pada 

agama: berdoa 

Mengarahkan dan 

menghilangkan 

emosi: tidur dengan 

lampu dimatikan 
Dukungan sosial 

secara emosional: 

cerita kepada teman 

dekat, rekan kerja, 

keluarga 

Emotion-Focused Coping 
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