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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Rangkuman Hasil Subjek 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan wawancara dan observasi, diketahui bahwa 

gejala atau akibat yang dirasakan oleh subjek saat mengalami stress 

yaitu subjektif, perilaku, kognitif, dan fisiologis. Dalam mengatasi 

masalah yang dihadapi tersebut, coping yang banyak digunakan oleh 

seluruh subjek yaitu emotion focused-coping dibandingkan dengan 

problem-focused coping. Jenis emotion focused-coping yang digunakan 

oleh kelima subjek dalam mengatasi masalahnya yaitu keaktifan diri, 

dukungan sosial sebagai alat, dan penguasaan diri dengan intensitas 

yang berbeda-beda. Jenis problem-focused copingyang digunakan 

kelima subjek yaitu pemahaman secara positif, mengarahkan dan 

menghilangkan emosi, berpaling pada agama, penerimaan, pelepasan 

secara mental dan perilaku, dukungan secara emosional, dan 

minimization dengan intensitas yang berbeda-beda pula. 

Masing-masing subjek memiliki persamaan dan perbedaan dalam 

mengalami gejala atau akibat stress dan juga dalam penggunaan coping 

yang dipakai saat mengatasi masalah yang dialaminya. Berikut ini 

adalah tabel intensitas gejala atau akibat stress dan coping yang 

digunakan pada kelima subjek: 
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Tabel 13. 

Intensitas Gejala atau Akibat Stress Kelima Subjek 

 

No. 
Jenis gejala atau 

akibat stress 

Intensitas Tema 

Subjek 

1 

Subjek 

2 

Subjek 

3 

Subjek 

4 

Subjek 

5 

1 Subjektif +++ +++ +++ +++ +++ 

2 Perilaku ++ +++ +++ +++ +++ 

3 Kognitif ++    ++ 

4 Fisiologis +++ +++ +++ +++ ++ 

 

Tabel 14. 

Intensitas Coping Kelima Subjek 

 

No. Jenis coping 

Intensitas Tema 

Subjek 

1 

Subjek 

2 

Subjek 

3 

Subjek 

4 

Subjek 

5 

Problem-focused coping 

1 Keaktifan diri +++ +++ ++ +++ +++ 

2 
Dukungan sosial 

sebagai alat 
++ ++ +++ +++ +++ 

3 Penguasaan diri    ++  

Emotion Focused-Coping 

1 
Pemahaman secara 

positif 
+++ +++ +++ +++ +++ 

2 
Mengarahkan dan 

menghilangkan emosi 
++  ++  ++ 

3 Berpaling pada agama +++ ++ ++ +++ ++ 

4 Penerimaan  ++ ++   

5 
Pelepasan secara 

mental atau perilaku 
   ++  

6 
Dukungan sosial secara 

emosional 
+++ ++ +++ +++ +++ 

7 Minimization     ++ 

 

Keterangan: 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 
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 Kelima subjek memiliki persamaan dan perbedaan gejala atau 

akibat stress dan dalam mengatasi stress tersebut. Gejala atau akibat 

stress yang sama-sama dialami oleh kelima subjek adalah subjektif, 

perilaku, dan fisiologis yang masing-masing subjek memiliki intensitas 

yang berbeda-beda. Kelima subjek mengalami gejala atau akibat 

subjektif dengan intensitas yang tinggi. Pada gejala atau akibat 

perilaku, intensitas tinggi dialami oleh subjek 2, 3, 4, dan 5, sedangkan 

intensitas sedang dialami oleh subjek 1. Pada gejala atau akibat 

fisiologis, kelima subjek juga memiliki perbedaan intensitas yaitu 

subjek 1, 2, 3, dan 4 dengan intensitas tinggi sedangkan subjek 5 

dengan intensitas sedang. Selain gejala yang sama-sama dirasakan 

tersebut, terdapat gejala atau akibatstress yang hanya dialami oleh 

subjek 1 dan 5 dengan intensitas sedang yaitu gejala atau akibat 

kognitif. 

Kelima subjek juga memilih jenis coping dan macamnya agar 

masalah tersebut dapat teratasi atau berkurang.Coping yang dipakai 

oleh kelima subjek adalah problem-focused copingdan emotion 

focused-coping. Pada problem-focused coping,bentuk coping yang 

digunakan oleh subjek adalah keaktifan diri, dukungan sosial sebagai 

alat dan penguasaan diri. Kelima subjek menggunakan jenis coping 

keaktifan diri dengan intensitas yang berbeda-beda yaitu subjek 1, 2, 4, 

dan 5 dengan intensitas tinggi sedangkan subjek 3 dengan intensitas 

sedang. Kelima subjek juga sama-sama menggunakan jenis coping 

dukungan sosial sebagai alat dengan intensitas yang berbeda-beda yaitu 

subjek 3, 4, dan 5 dengan intensitas tinggi, sedangkan subjek 1dan 2 
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dengan intensitas sedang. Ada jenis coping lainnya yang juga 

digunakan namun tidak semua subjek menggunakannya yaitu 

penguasaan diri yang hanya dilakukan oleh subjek 4 dengan intensitas 

sedang. 

Pada penggunaan emotion focused-coping ada beberapa jenis 

coping yang muncul pada penelitian ini yang digunakan oleh subjek 

yaitu pemahaman secara positif, mengarahkan dan menghilangkan 

emosi, berpaling pada agama, penerimaan, pelepasan secara mental dan 

perilaku, dan dukungan sosial secara emosional dengan intensitas yang 

berbeda-beda. Jenis coping pemahaman secara positif muncul pada 

kelima subjek dengan intensitas yang tinggi. Coping mengarahkan dan 

menghilangkan emosi muncul pada subjek 1, 3 dan 5 dengan intensitas 

sedang. Coping berpaling pada agama muncul dengan pada subjek 1 

dan 4 dengan intensitas tinggi, sedangkan pada subjek 2, 3 dan 5 

muncul dengan intensitas sedang. Coping penerimaan muncul pada 

subjek 2 dan 3 dengan intensitas sedang. Coping pelepasan secara 

mental dan perilaku hanya dilakukan oleh subjek 4 dengan intensitas 

sedang. Coping dukungan sosial secara emosional muncul pada subjek 

1, 3, 4, dan 5 dengan intensitas tinggi, sedangkan subjek 2 muncul 

dengan intensitas sedang. Coping minimization hanya muncul pada 

subjek 5dengan intensitas sedang. 

 

B. Pembahasan 

Menjalani peran sebagai seorang guru SLB/B sangat tidak mudah. 

Bermacam-macam masalah yang dialami oleh guru SLB/B yang harus 
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dihadapinya dari awal menjadi guru hingga sekarang. Masalah yang 

dihadapi guru SLB/B yaitu meliputi masalah dengan anak-anak didik, 

rekan kerja, adanya tuntutan orangtua, beban kerja yang dirasakan oleh 

beberapa guru, perubahan kebijakan sekolah, perubahan kurikulum atau 

metode pengajaran yang diberikan, administrasi kepegawaian, dan 

beberapa masalah pribadi. Masalah yang berhubungan dengan anak 

didik dirasakan oleh semua subjek, meskipun dengan masalah yang 

berbeda beda. Setiap subjek memiliki masalah yang dirasa sudah dapat 

dilaluinya dan sudah terjadi serta ada masalah yang masih dirasakan 

atau masih terjadi pada kehidupannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masalah yang telah 

teratasi oleh subjek yaitu subjek 1 dan 4 pernah mengalami penolakan 

yang dilakukan oleh anak-anak didiknya. Kesulitan dalam memahami 

dan menghadapi anak didik karena salah paham yang disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan berkomunikasi dengan anak dialami oleh 

subjek 2, 4, dan 5. Menghadapi anak yang mogok sekolah bahkan 

pernah menghilang dari sekolah dan asrama dialami oleh subjek 2. 

Masalah yang berhubungan dengan rekan kerja dialami oleh semua 

subjek. Merasa kurang dihargai oleh rekan-rekan kerja yang lain atau 

pemimpin dialami oleh subjek 2, 3, dan 5. Adanya perbedaan pendapat 

yang menyebabkan timbulnya masalah dialami oleh subjek 4. 

Subjek 1 pernah merasa berbeda dengan rekan kerja lainnya 

karena ketidakmampuannya dalam mengajar irama atau nada sehingga 

membuat subjek merasa rendah diri. Mengalami bimbang antara 

menjadi dosen atau tetap menjadi guru SLB/B pernah dialami oleh 
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subjek 3. Sulitnya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan 

sulitnya mengurus administrasi kepegawaian dialami oleh subjek 5. 

Masalah yang masih dilalui oleh subjek atau masih terjadi yaitu 

subjek 3, 4 dan 5 masih merasa berat apabila menemui atau mengajar 

anak yang memiliki kemampuan yang rendah atau lemahnya anak 

dalam hal menangkap pelajaran yang diberikan. Masalah yang 

berhubungan dengan rekan kerja juga dialami oleh semua subjek. 

Subjek 1 dan 3 merasa kecewa dengan rekan-rekan kerja khususnya 

guru-guru baru yang kurang tangguh dan mau belajar. 

Selain masalah dengan rekan kerja, tuntutan dari orangtua yang 

diterima oleh subjek 2 dan 5 membuat kedua subjek merasa stress. 

Masalah beban kerja dirasakan oleh subjek 1 yaitu merasa sia-sia 

membuat deskripsi rapor mengenai perkembangan anak yang tidak 

pernah dibaca oleh orangtua murid dan juga merasa kesulitan apabila 

harus mengajar pelajaran mendengar atau hal yang berhubungan 

dengan irama atau tempo. 

Masalah yang membuat stress lainnya yaitu adanya perubahan 

kebijakan sekolah yang tidak disetujui oleh subjek 1 dan 2. Perubahan 

kurikulum yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai atau 

metode pembelajaran yang berubah dari oral menjadi isyarat juga 

membuat stress pada subjek 2, 3 dan 4.Kelima subjek sama-sama 

mengalami masalah pribadi seperti adanya masalah keluarga. 

Masalah-masalah yang dialami oleh guru SLB/B tersebut tentu 

dapat menjadi sebuah stressor bagi guru SLB/B yang pada akhirnya 

akan menjadi stress. Stress tersebut akan disadari melalui beberapa 
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gejala atau akibat stress. Gejala atau akibat stress yang dirasakan 

biasanya bersifat negatif karena mengganggu kehidupan manusia 

(Siswanto, 2007, h. 50). Adapun gejala yang dialami oleh kelima subjek 

yaitu gejala subjektif yang ditunjukkan dengan adanya rasa rendah diri 

dan suasana hati yang buruk dialami oleh subjek 1, merasa menyesal 

setelah melakukan sesuatu hal dialami oleh subjek 1 dan 4, tidak dapat 

tidur dialami oleh subjek 2 dan 3, kehilangan kesabaran dialami oleh 

subjek 2, merasa jengkel dialami oleh subjek 2, 3, 4, dan 5, merasa 

marah namun hanya disimpan saja dialami oleh subjek 4, mengigau 

saat sedang tidur dialami oleh subjek 4, dan merasa sakit hari dialami 

oleh subjek 5. Gejala atau akibat yang kedua yang dialami oleh semua 

subjek yaitu gejala atau akibat perilaku yang ditunjukkan dengan 

menangis yang dilakukan oleh subjek 1, 3, 4 ,dan 5, berbicara dengan 

menggunakan tekanan nada dilakukan oleh subjek 1, berbicara dengan 

ketus dilakukan oleh subjek 2, menulis dengan sengaja dibuat besar-

besar pada buku tulis anak didik dilakukan oleh subjek 3, dan mengeluh 

jika merasa ada masalah dilakukan oleh subjek 5. Perilaku lainnya yaitu 

melakukan perilaku impulsif seperti keluar dari ruangan saat sedang 

rapat karena marah dilakukan oleh subjek 3, membanting dan 

menyobek buku laporan di hadapan wakil kepala sekolah dilakukan 

oleh subjek 5. Kelima subjek sama-sama mengeluarkan segala 

pikirannya melalui marah-marah namun tidak sampai melakukan 

kekerasan fisik. 

Gejala atau akibat stress ketiga yang dialami oleh kelima subjek 

yaitu gejala atau akibat fisiologis yang ditunjukkan dengan mengalami 
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gatal-gatal pada tubuhnya dialami oleh subjek 1. Sakit batuk dialami 

oleh subjek 1 dan 4. Berat badan menurun dialami oleh subjek 2 dan 5. 

Merasa pusing dialami oleh subjek 3 dan 5. Masuk angin dialami oleh 

subjek 3. Tekanan darah menjadi rendah dialami oleh subjek 5. Gejala 

atau akibat kognitif hanya dialami oleh dua subjek 1 dan subjek 5. 

Subjek 1 merasa terbebani pikirannya saat menghadapi sebuah masalah 

karena masalah tersebut masih dibawa dalam pikirannya. Hal tersebut 

juga dialami oleh subjek 5. Pada subjek 5, selain merasa adanya beban 

pikiran karena suatu masalah, subjek juga mengalami sulit mengambil 

keputusan. 

Ketika menghadapi sebuah stressor, seseorang akan melakukan 

usaha untuk mengatasi situasi yang dianggap mengancam atau stressor 

yang dinamakan dengan coping (Siswanto, 2007, h. 60). Usaha ini juga 

dilakukan oleh guru-guru SLB/B dalam menjalankan perannya. Coping 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu problem-focused coping dan 

emotion-focused coping (Lazarus & Folkman, dalam Halgin & 

Whitbourne, 2010, h. 258). Kelima subjek menggunakan kedua coping 

tersebut namun memiliki intensitas yang berbeda-beda.  

Bentuk problem-focused coping yang digunakan oleh kelima 

subjek di dalam penelitian ini yaitu keaktifan diri dan dukungan sosial 

sebagai alat. Keaktifan diri merupakan pengambilan langkah-langkah 

aktif yang digunakan untuk menghapus stressor atau mengurangi 

dampak stress (Carver dkk, 1989, 268). Penggunaan coping ini 

dilakukan oleh kelima subjek yang dilakukan secara sadar supaya 

masalah yang dihadapi oleh subjek tidak mengganggu pikiran subjek 
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dan masalah yang dihadapi cepat selesai. Pada coping dukungan sosial 

sebagai alat yang merupakan usaha individu dalam mencari 

pertolongan, informasi dan nasihat untuk mengatasi stress (Carver dkk, 

1989, h. 269) dilakukan oleh kelima subjek. Coping ini digunakan oleh 

subjek ketika menghadapi suatu masalah yang membutuhkan bantuan 

atau informasi dari orang-orang disekitar misalnya suami, rekan kerja, 

teman dekat, atau keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang 

sedang dihadapi. Selain kedua coping tersebut, ada jugacoping lainnya 

yang juga digunakan namun hanya digunakan oleh satu subjek saja 

untuk mengatasi stress yaitu penguasaan diri.  

Coping penguasaan diri yang ditunjukkan dengan menahan diri 

dan menunggu kesempatan yang tepat untuk melakukan suatu tindakan 

(Carver dkk, 1989, h. 269) dilakukan oleh subjek4 dengan intensitas 

sedang. Tindakan ini dilakukan subjek untuk lebih tenang terlebih 

dahulu dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sebuah 

tindakan penyelesaian terhadap stressor yang sedang dihadapi. Hal ini 

dilakukan supaya subjek tidak melakukan perilaku-perilaku spontan 

misalnya marah atau membentak. Pada subjek, coping ini dilakukan 

ketika menghadapi masalah dengan rekan kerja atau dengan anak 

didiknya di sekolah. Biasanya subjek akan diam untuk menenangkan 

diri lalu mulai mengambil suatu tindakan, atau subjek hanya diam dan 

mengalihkan rasa marahnya pada hal yang lebih positif lainnya. 

Selain menggunakan problem-focused coping, kelima subjek juga 

menggunakan emotion-focused coping. Ada beberapa jenis coping ini 

yang digunakan oleh semua subjek yaitu pemahaman secara positif, 



180 

   

 

 

berpaling pada agama, dan dukungan sosial secara emosional dengan 

intensitas yang berbeda-beda. Coping pemahaman secara positif 

membuat subjek menemukan makna dari setiap pengalaman hidupnya 

dan mengubah cara pandang subjek mengenai peran dan kehidupannya, 

sehingga subjek dapat menyadari bahwa kehidupan yang subjek jalani 

memiliki arti yang positif.Coping ini dilakukan subjek karena selama 

menjalani perannya selama lebih dari 20 tahun sebagai guru SLB/B, 

kelima subjek merasa bersyukur dapat melakukan pekerjaan ini 

meskipun banyak tantangan yang harus mereka hadapi. 

Coping lainnya yaitu berpaling pada agama yang dilakukan 

dengan cara berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan 

ketenangan (Carver dkk, 1989, h. 270). Kelima subjek melakukan 

coping ini untuk menenangkan diri ketika merasa bahwa tidak ada 

orang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah yang 

sedang dihadapi atau saat masalah yang sedang dialami tidak cepat 

selesai. Subjek percaya bahwa Tuhan akan menolong dan 

membantunya menghadapi semua masalah yang ada. 

Copinglainnya yaitudukungan sosial secara emosional yang 

merupakan coping dengan cara mendapatkan dukungan dari orang-

orang sekitarnya baik dukungan secara moral, perhatian maupun 

pemahaman dari orang lain (Carver dkk, 1989, h. 270). Kelima subjek 

menggunakan coping ini untuk mendapatkan dukungan secara 

emosional dari beberapa orang-orang yang ada didekatnya seperti 

suami, keluarga, dan teman dekat. Kelima subjek memiliki intensitas 

yang berbeda-beda karena ada subjek yang memang selalu terbuka 
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menceritakan masalah atau keluh kesahnya kepada suami atau teman 

dekatnya namun ada pula yang hanya menceritakan beberapa masalah 

saja tidak semua masalah diceritakan karena merasa bahwa masalah 

tersebut tidak akan langsung selesai apabila diceritakan. 

Coping lainnya yang juga digunakan beberapa subjek dalam 

mengatasi masalahnya yaitu mengarahkan dan menghilangkan emosi 

penerimaan, pelepasan secara mental dan perilaku, dan minimization. 

Pada coping mengarahkan dan menghilangkan emosi, subjek berusaha 

untuk menghilangkan emosi yang muncul dengan melakukan hal-hal 

lainnya untuk mengalihkan perasaan yang negatif (Carver dkk, 1989, h. 

269) misalnya memasak, bernyanyi, mendengarkan musik, menonton 

televise, mencabuti rumput di depan kelas, atau mengajak anak-anak 

didik pergi jalan-jalan ke kebun. Masing-masing subjek memiliki 

caranya masing-masing dalam menghilangkan perasaan tidak nyaman. 

Coping lainnya yaitu penerimaan yang merupakan penerimaan 

atas kejadian atau kenyataan yang menjadi suatu stressor (Carver dkk, 

1989, h. 270). Coping ini digunakan oleh subjek dengan menerima 

segala stressor yang terjadi dalam hidupnya sehingga menolong subjek 

dalam menjalankan dan menikmati perannya tanpa ada rasa beban yang 

masih mengganjal dan mengurangi stress yang dirasakan. Penggunaan 

coping pelepasan secara mental dan perilaku yang merupakan sikap 

yang pasrah terhadap suatu stressor (Carver dkk, 1989, h. 269) ketika 

semua usaha yang dilakukan tidak berhasil atau tidak mampu 

menyelesaikan masalah dengan cepat sehingga subjek memasrahkan 

semua masalahnya kepada Tuhan dan tetap menjalankan perannya 
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dengan baik (pelepasan secara perilaku). Pelepasan secara mental 

terjadi melalui mimpi yang dialami oleh salah satu subjek. Coping 

lainnyayaitucoping minimization yang dilakukan dengan menolak untuk 

memikirkan masalah tersebut dan berusaha melupakan masalah yang 

sedang terjadi sehingga menganggap bahwa tidak ada masalah 

(Folkman & Lazarus, dalam Aldwin & Revenson, 1987, h. 340). 

Penggunaan coping minimization dilakukan setelah subjek pasrah 

terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Subjek menganggap 

bahwa tidak semua masalah harus dipikirkan karena akan merugikan 

diri sendiri sehingga perlu sesekali melakukan minimization untuk 

membuat diri subjek menjadi tenang.  

Stress yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kelelahan fisik 

maupun mental atau biasa disebut dengan burnout, sehingga dapat 

menyebabkan berbagai macam gangguan (Siswanto, 2007, h. 59). 

Penggunaan coping yang tepat dapat membuat individu hidup secara 

sehat baik mental maupun fisik. Kelima subjek menggunakan dua jenis 

coping untuk mengatasi masalahnya. Namun emotion-focused coping 

lebih banyak digunakan dibandingkan dengan problem-focused coping. 

Kelima subjek mengakui bahwa cara yang telah mereka lakukan sudah 

efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga tidak 

menimbulkan kelelahan atau burnout bagi para subjek. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2012, h. 80) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara 

perilaku coping dengan burnout yang artinya coping yang digunakan 

oleh guru SLB buruk maka semakin tinggi burnout yang dialami guru 
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SLB. Namun apabila perilaku coping yang digunakan guru SLB baik 

maka semakin rendah burnout yang dialami oleh guru SLB. Siswanto 

(2007, h. 68) mengatakan bahwa coping yang negatif menimbulkan 

berbagai macam persoalan baru di kemudian hari, sebaliknya apabila 

coping yang digunakan positif maka individu dapat semakin matang, 

dewasa dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Kelima subjek 

mampu mengatasi stress nya dengan menggunakan coping yang tepat 

sehingga semua subjek merasa bahagia menjalani kehidupannya dan 

menikmati perannya sebagai guru SLB/B. 

Faktor-faktor yang kuat memengaruhi subjek dalam memilih 

coping yaitu pengalaman, usia, waktu, dan dukungan sosial. Kelima 

subjek merasa bahwa mereka dapat melewati hari-hari berat dan 

menjalani perannya dengan baik seiring berjalannya waktu. Semakin 

lama subjek memiliki pengalaman yang membuat mereka mampu 

mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Adanya dukungan sosial dari 

orang-orang terdekat misalnya suami, keluarga, atau teman dekat 

membantu subjek melakukan coping yang tepat sehingga mampu 

mengurangi dampak stress yang dialami. Dukungan dari teman, baik 

teman dekat maupun teman kerja juga membantu mereka mampu 

menghadapi stress dengan baik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Taylor (2012, h. 191) bahwa dukungan sosial bisa menjadi sumber yang 

efektif pada saat stress. Kelima subjek menunjukkan bahwa dalam 

menghadapi permasalahan selalu melibatkan orang lain. Keterlibatan 

orang lain disini baik sekedar untuk berbagi cerita (dukungan secara 

emosional) maupun meminta bantuan atau saran (dukungan sebagai 
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alat). Melalui dukungan sosial tersebut, subjek merasa lebih lega dan 

merasa bahwa bebannya menjadi berkurang sehingga menjadi lebih 

rileks dalam menjalani hidup karena merasa masih ada orang-orang 

yang peduli pada mereka. 

Faktor usia juga memengaruhi subjek dalam pemilihan coping. 

Bertambahnya usia membuat subjek merasa bahwa dapat mengatasi 

stress dengan baik dengan cara yang efektif. Hal ini sama seperti teori 

yang dikemukakan oleh Halgin & Whitbourne (2010, h. 259) bahwa 

semakin bertambahnya usia maka seseorang akan memiliki kemampuan 

yang baik dalam memilih strategi coping. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

kelima subjek menggunakan dua jenis coping. Namun jenis coping 

yang paling banyak digunakan yaitu emotion-focused coping 

dibandingkan dengan problem-focused coping. Melalui hasil penelitan 

juga diketahui bahwa semua subjek dapat menanggulangi stress yang 

dialami dan merasa bahagia menjadi sebagai guru SLB/B meskipun 

beberapa kali dihadapkan pada masalah baik dengan anak didik, rekan 

kerja, orangtua murid, kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah 

maupun sekolah, atau masalah pribadi. Kelima subjek mampu 

menikmati perannya sebagai guru SLB/B dan menjalani perannya 

dengan baik. 

 

C. Kelemahan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa ada kelemahan pada penelitian yang 

dilakukan dan ditulis oleh peneliti. Beberapa kelemahan dalam 
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penelitian ini yaitu bahwa stress dan coping tidak dapat diobservasi 

sehingga peneliti hanya dapat melakukan pengamatan pada perilaku 

yang terlihat saja selama melakukan wawancara dan mengikuti 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Peneliti mengalami 

kesulitan dalam melakukan observasi mengenai stress dan coping pada 

subjek. Dalam melakukan observasi pun terbatas karena pada saat itu 

sudah tidak ada kegiatan mengajar atau kegiatan lainnya di dalam 

sekolah dan mendekati hari penerimaan rapor kenaikan kelas. 

Kelemahan lainnya adalah adanya ketimpangan masa bekerja 

pada subjek yang dipilih. Pada subjek 1, 2, 3, dan 4 memiliki masa 

kerja 30 tahun ke atas atau terbilang senior, sedangkan subjek ke 5 

memiliki masa kerja 26 tahun. Selain itu, keterbatasan peneliti dalam 

mendapatkan subjek penelitian sehingga hanya menggunakan subjek 

guru SLB/B perempuan saja.  

Subjek dalam penelitian ini pun tidak memiliki banyak waktu 

luang sehingga peneliti harus mengikuti waktu yang diberikan oleh 

subjek sehingga peneliti harus mengesampingkan kepentingan pribadi 

demi kelancaran dalam pengambilan data. Keterbatasan lainnya yaitu 

peneliti tidak menggunakan skala item untuk mengukur tingkat stress 

subjek sebelum melakukan wawancara dan observasi sehingga tidak 

mengetahui tingkat stress subjek. 
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Tabel 15. Matriks Antar Tema Seluruh Subjek 

 S1 S2 S3 S4 P2 P3 P5 E1 E2 E3 E5 E6 E7 E9 

S1 - +++  +++           

S2  -             

S3   -            

S4    -           

P2     -  +++        

P3      -       +++  

P5       -  ++ +++     

E1        -  +++     

E2         -      

E3          -  +++   

E5           -    

E6            -  ++ 

E7             -  

E9              - 

S1 : Subjektif  P2 : Keaktifan diri  E2 : Mengarahkan & menghilangkan emosi E6 : Pelepasan scr mental atau prlku 

S2 : Perilaku  P3 : Dukungan sosial sbg alat E3 : Berpaling pd agama   E7 : Dukungan sosial scr emosional 

S3 : Kognitif  P5 : Penguasaan diri  E5 : Penerimaan    E9 : Minimization 

S4 : Fisiologis  E1 : Pemahaman positif  
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n.  

 

 

 

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) Dengan anak didik: 

mengalami penolakan, 

kesulitan menghadapi atau 

berkomunikasi, anak 

menghilang dan mogok 

sekolah 

2) Dengan rekan kerja: 

merasa kurang dihargai 

oleh rekan kerja 

3) Kebijakan sekolah  

4) Administrasi kepegawaian 

5) Masalah pribadi: masalah 

keluarga, merasa berbeda 

dengan rekan lainnya  

Faktor yang Memengaruhi 

Pemilihan Coping Stress 

Pengalaman, Usia, Waktu, 

Dukungan sosial  

Coping Stress 

 

-  

 

Stress 

 

BAGAN 7. Stress dan Coping Kelima Subjek Sebagai Guru SLB/B 

 

Masalah yang Dihadapi Sebagai 

Guru SLB/B 

B.   Masalah yang masih terjadi 

1) Dengan anak didik: 

kesulitan menghadapi anak 

didik yang lemah dalam hal 

belajar 

2) Dengan rekan kerja: 

kecewa karena guru baru 

dirasa kurang tangguh dan 

kurang mau belajar, adanya 

perbedaan pendapat 

3) Tuntutan orangtua 

4) Beban kerja: merasa sia-sia 

membuat deskripsi rapor, 

kesulitan mengajar irama 

atau tempo  

5) Perubahan Kurikulum atau 

metode pembelajaran 

Kognitif: terbawa 

pikiran  

 

Subjektif: suasana 

hati buruk, menyesal, 

kehilangan 

kesabaran 

Perilaku: menangis, 

menunjukkan 

perilaku yang 

menggambarkan 

kemarahan 

 

Fisiologis: 

mengalami sakit 

fisik 

Akibat Stress 

 

Minimization : 

menganggap tidak ada 

masalah 

Dukungan sosial secara 

emosional : bercerita 

kepada teman dekatnya, 

keluarga, atau suami 

 

Pelepasan secara mental 

dan perilaku : pasrah dan 

menyerahkan kepada 

Tuhan 

 

Penerimaan : menerima peran 

dan kehidupannya sebagai guru 

SLB/B 

 

Berpaling pada agama : 

berdoa 

Mengarahkan dan 

menghilangkan emosi : 

melakukan hal yang ingin 

dilakukan seperti menyanyi, 

menulis, dan menyirami 

tanaman 

Pemahaman secara positif : 

mendapatkan makna hidup dari 

setiap permasalahan yang 

dialami dan bersyukur bekerja 

sebagi guru SLB/B 

Emotion-Focused Coping 

Dukungan sosial 

sebagai alat: meminta 

bantuan dari rekan kerja 

atau suami 

 

Keaktifan diri : 

mencari cara dan 

melakukan 

penyelesaian masalah 

Penguasaan diri : 

menenangkan diri 

supaya tidak melakukan 

perilaku negatif 

Problem-Focused Coping 
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