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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang                                                                                                                             

Anak memegang peran yang sangat penting karena anak akan menjadi 

penerus orang tua mereka. Setiap orang tua tentunya menginginkan seorang 

anak yang tumbuh dan berkembang sebaik mungkin dalam segi jasmani maupun 

rohani. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri terdapat dalam beberapa kasus, 

anak dapat mengalami keterbatasan ataupun gangguan dalam tumbuh 

kembangnya. Anak dengan keterbatasan ini yang disebut dengan anak 

berkebutuhan khusus atau ABK. 

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan 

yang menyimpang dari kondisi anak normal, baik dalam segi fisik, mental, 

kognitif, sosial maupun emosional. Gangguan dan kelainan ini yang dapat 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada rentang 

waktu kehidupannya. Menurut Kirk, Gallagher, Coleman, dan Anastasiow (2009), 

anak berkebutuhan khusus dibagi ke dalam beberapa kategori yakni gangguan 

fisik seperti tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa, gangguan emosi dan perilaku 

seperti tunalaras, tunawicara, dan hiperaktif. Selain itu anak berkebutuhan 

khusus juga menyimpang dalam segi kognitif atau intelektual seperti tunagrahita, 

slow learner, kesulitan dalam belajar khusus, autisme, indigo, dan anak berbakat 

atau gifted. 

Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS (Diono, Mujaddid, Prasetyo & 

Budijanto, 2014), penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2012 yakni 

sebesar 2,45%. Angka ini menunjukkan tingkat disabilitas yang tinggi 

dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 0,92%. Hasil Survei Sosial Ekonomi 
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Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tertinggi adalah 

Provinsi Bengkulu dengan peringkat 3,29% dan paling terendah yakni peringkat 

1,05% pada Provinsi Papua. Sedangkan pada Provinsi Jawa Tengah menduduki 

peringkat 3,19% penyandang disabilitas. Data lainnya berdasarkan Badan Pusat 

Statistik (dalam Nugroho, Dary & Sijabat, 2017) menunjukkan bahwa jumlah 

anak berkebutuhan khusus di Indonesia telah mencapai 1,6 juta anak pada tahun 

2017. 

Melihat tingginya jumlah anak berkebutuhan khusus pada saat sekarang, 

masalah pada anak berkebutuhan khusus yang beragam ini perlu bantuan untuk 

penyelesaiannya dengan cara memberikan layanan pendidikan, bimbingan, serta 

latihan dari guru maupun orang tua. Anak berkebutuhan khusus ini berhak untuk 

mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya, karena 

dengan adanya pendidikan, hal ini yang mendorong dan melatih anak untuk 

mengembangkan potensinya semaksimal mungkin serta membentuk karakter 

anak.  

Pada penelitian yang dipaparkan oleh Comer, Epstein dan Sanders, dan 

Garbarino (dalam Berns, 2016), mengenai perkembangan anak disebutkan 

bahwa para orang tua, para pendidik, dan orang-orang yang terlibat dalam jasa 

layanan pada masyarakat dapat membantu anak terutama anak berkebutuhan 

khusus untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat 

melakukan kegiatan dengan produktif, sehingga hubungan antara anak 

berkebutuhan khusus dapat terjalin baik dengan masyarakat di lingkungan social. 

Salah satu tempat bagi anak berkebutuhan khusus dalam 

mengembangkan dirinya adalah sekolah luar biasa atau yang sering disebut 

SLB. Sekolah luar biasa merupakan sekolah dengan sistem layanan pendidikan 
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yang ditujukan bagi anak yang membutuhkan perhatian khusus (Wadhani, 2012). 

Dalam hal ini, sekolah luar biasa memiliki program yang dirancang khusus untuk 

memenuhi kebutuhan yang kurang baik dari segi fisik, mental, kognitif, sosial 

maupun emosional bagi anak yang harus disesuaikan dengan keadaan masing-

masing anak yang berbeda-beda. 

 Berbicara mengenai sekolah luar biasa, tentunya ada peran tenaga 

pendidik yang terlibat dalam membimbing dan mengarahkan anak dalam belajar 

yakni guru. Guru yang berperan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus 

tidak hanya memberikan materi pembelajarannya saja tetapi guru harus mampu 

menyusun strategi dalam penyesuaian diri terkait dengan keterampilan dalam 

mengajar anak berkebutuhan khusus. Dalam melakukan tugasnya sebagai guru 

di sekolah luar biasa, terdapat tanggung jawab dan beban tersendiri yang 

berbeda dibandingkan dengan guru yang mengajar anak-anak normal. Guru 

yang mengajar anak berkebutuhan khusus memerlukan tenaga lebih dalam 

menghadapi perbedaan latar belakang, karakteristik, keterbatasan setiap anak, 

membantu anak dalam adaptasi lingkungan, dan kesabaran yang tinggi dalam 

mengajar.  

Chermiss, Pine, Aronson dan Katry (dalam Adenyini, Aremun, & 

Adenyinka, 2010) menyampaikan bahwa guru harus bersifat profesional dalam 

mengajar anak berkebutuhan khusus, seperti memiliki perasaan simpati dan 

empati, idealis, memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengajar, dan berorientasi 

pada orang yang rentan terhadap stres terkhusus ketika guru menghadapi 

berbagai masalah pada anak berkebutuhan khusus. Dalam penelitian Hastings 

dan Brown (2002), mengungkapkan bahwa guru yang mengajar anak 

berkebutuhan khusus memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi dalam mengajar, 
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guru sekolah luar biasa merasa kurang adanya dukungan serta rendahnya 

kepuasan kerja. Hal tersebut yang menyebabkan stres dan ketegangan pada 

guru sekolah luar biasa. 

Stres merupakan suatu kondisi atau perasaan seseorang ketika 

seseorang mengalami perbedaan kondisi secara fisik maupun psikologis yang 

dikarenakan adanya tuntutan dalam situasi tertentu (Lazarus & Folkman, dalam 

Sarafino & Smith, 2011). Hal-hal dari lingkungan maupun peristiwa yang dapat 

menyebabkan stres disebut dengan stresor. Stresor yang terjadi dapat 

memengaruhi dan membebani seseorang dalam kemampuan untuk pencegahan 

atas peristiwa stres yang dialami (King, 2012).  

Menurut Cottington dan House, Mackay dan Cox, Quick (dalam Sarafino 

& Smith, 2011), stres pada seseorang tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi stres 

memiliki tiga sumber utama yang bersifat internal dan eksternal. Sumber stres 

internal merupakan sumber stres yang terdapat dalam diri seseorang dan 

biasanya stres internal ini terjadi pada orang yang memiliki penyakit dan konflik. 

Sumber stres eksternal mencakup stres dalam keluarga dan stres dalam 

komunitas dan masyarakat. Keluarga pada dasarnya dapat memberikan 

kenyamanan yang luar biasa, tetapi keluarga juga dapat menjadi sumber 

ketegangan dan konflik. Sumber stres dalam keluarga terdiri atas konflik 

perkawinan dan perceraian, adanya anggota keluarga baru, serta penyakit dan 

kematian pada anggota keluarga. Sumber stres ketiga yakni berasal dari 

komunitas dan masyarakat yang mencakup stres kerja dan lingkungan. Stres 

kerja dapat disebabkan oleh lingkungan fisik dari pekerjaan, kurangnya 

kesempatan dalam mempelajari hal baru, hubungan interpersonal yang buruk, 

perlakuan yang diskriminasi, kehilangan pekerjaan dan ketidakamanan.  
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Peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait kesulitan guru dalam 

mengajar anak berkebutuhan khusus yakni salah satunya sekolah di daerah 

Belitung. Guru tersebut menyampaikan bahwa ketika dalam menghadapi anak 

berkebutuhan khusus diperlukan kesabaran yang cukup tinggi karena ketika guru 

tersebut memberikan suatu materi pembelajaran hanya dua mata pelajaran saja 

yang diberikan dalam satu minggu dan harus dijelaskan secara berulang-ulang. 

Salah satu guru di sekolah tersebut juga menyampaikan adanya rasa capek 

ketika anak berkebutuhan khusus sedang ‘aktif’ dan mood swing. (Siswanto, 

2017). Kasus serupa juga terjadi di Banjarmasin, di mana salah satu guru di 

sekolah tersebut merupakan guru difabel. Ia memiliki dedikasi yang tinggi untuk 

mengajar anak berkebutuhan khusus, walaupun ia harus merasakan sakit pada 

kakinya karena sering mengejar anak didik yang hiperaktif saat kabur pada jam 

pelajaran. Ia juga menyampaikan diperlukan kesabaran dan keuletan dalam 

mengajar anak keberkebutuhan khusus (Sari, 2017). 

Peneliti juga melakukan wawancara singkat pada hari Jumat, 28 

September 2018 di SDLB-C Widya Bhakti Semarang. Peneliti mewawancarai 

salah satu guru di SDLB-C Widya Bhakti Semarang yang bernama A. A 

mengatakan bahwa berprofesi sebagai guru sekolah luar biasa tidak mudah 

untuk dijalani. Ia merasa kesulitan untuk mengajar anak berkebutuhan khusus 

terutama mengajar anak kelas satu SD, sebab anak sulit menerima materi 

pelajaran dan cenderung harus diajarkan berulang-ulang sehingga hal tersebut 

juga menghambat komunikasi antara guru dan murid. Selain itu A merasa 

tertekan ketika mengajar karena A harus lebih memahami sifat dan gangguan 

yang dialami anak, terlebih jika anak mengalami tantrum, sehingga A harus cepat 

tanggap untuk memberikan penanganan yang tepat. Dalam pembentukan 
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karakter anak, A mengeluhkan kesulitan dalam membentuk karakter anak kelas 

satu SD, karena butuh penyesuaian diri dan waktu yang lama dalam menghadapi 

anak berkebutuhan khusus yang memiliki karakter yang berbeda-beda.  

Hal-hal tersebut membuat A menjadi sering merasa sakit kepala yang 

ditandai dengan kepala yang terasa kencang dari leher sampai ujung kepala, 

pegal-pegal, serta mood yang tidak stabil ketika berada di lingkungan sekolah. 

Subjek A juga menambahkan, terkadang ia merasa lelah dan bosan dengan 

rutinitas yang dihadapinya, tetapi bagaimanapun profesi sebagai guru SLB inilah 

yang harus tetap ia jalani. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Adenyini, Aremun, dan Adenyi 

(2010) mengenai penyebab stres pada guru yang mengajar anak berkebutuhan 

khusus ditemukan beberapa stresor yang menyebabkan stres yakni 1) tantangan 

yang dihadapi guru SLB seperti kurangnya kemajuan prestasi akademik anak, 

beban kerja yang berat, kurangnya fasilitas, dan tingginya jumlah anak 

berkebutuhan khusus, 2) kelelahan emosi yang diakibatkan oleh pengaruh 

masalah pribadi secara psikologis maupun fisik, penilaian kinerja dari atasan, 

integrasi siswa, dan tanggung jawab pada anak berkebutuhan khusus, 3) 

pencapaian pribadi seperti penilaian sikap dari masyarakat, tingkat pendidikan 

guru, dan status perkawinan guru, 4) tingkat disabilitas pada anak berkebutuhan 

khusus seperti jumlah ABK yang memiliki lebih dari satu kecacatan, dan tingkat 

kecacatan tinggi atau rendah ABK yang dapat menyebabkan stres guru dalam 

menghadapi ABK. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap subjek A, 

stresor yang sering terjadi antara lain beban tanggung jawab dan tugas sebagai 

guru sekolah luar biasa, kondisi anak dengan karakteristik yang dihadapi 

berbeda-beda, dan cara mengajar pada anak berkebutuhan khusus. 
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Adapun dampak yang terjadi pada stres yang dialami guru SLB, yang 

dibagi menjadi dua yakni dampak bagi guru dan dampak bagi anak 

berkebutuhan khusus. Dampak bagi guru dalam kasus di atas adalah guru cepat 

merasa capek dalam mengajar, kurang sabar dalam menghadapi masalah 

sehingga berujung pada emosi, guru merasa bingung cara atau metode belajar 

yang tepat bagi anak, sedangkan anak merasakan kebingungan juga dalam 

melakukan beberapa aktivitas dikarenakan guru yang tidak dapat memberikan 

instruksi yang dapat dipahami oleh anak.  

Menurut Rustiana dan Cahyani (2012), salah satu faktor yang 

memengaruhi stres adalah variabel sosial-kognitif yang meliputi dukungan sosial. 

Dukungan sosial merupakan bantuan yang diberikan dari orang lain kepada 

seseorang yang berguna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi sehingga seseorang dapat meningkatkan kualitas diri dalam hidup 

(Malecki & Demaray, dalam Hidayati, 2011). Menurut Cohen dan Syme (dalam 

Astuti & Hartanti, 2013), sumber dukungan sosial juga dapat memengaruhi 

seseorang dalam kemajuan kesehatan mental apabila diberikan pada saat 

situasi dan kondisi yang tepat sehingga dukungan sosial bersifat efektif bagi 

penerima dukungan sosial. Dalam hal ini, dukungan sosial dapat berupa bantuan 

bentuk fisik maupun psikis yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima 

dukungan sosial (Hidayati, 2011).  

Dukungan sosial sangat dibutuhkan bagi guru pada sekolah luar biasa 

untuk mengurangi dampak dari stres. Stres yang dialami guru SLB dapat 

diminimalisir apabila guru memiliki dukungan sosial yang mampu 

mempertahankan kesehatan mental seseorang untuk dapat mencapai 

kesejahteraan psikis (Astuti & Hartanti, 2013). Pada kasus A, ketika ia 
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mengalami tekanan dalam mengajar, A sering menceritakan permasalahannya 

kepada orang tua, karena ia menganggap bahwa saran dari orang tua dapat ia 

terapkan kepada anak berkebutuhan khusus, sebab A menyadari bahwa orang 

tuanya sudah memiliki pengalaman dalam mengurus anak walaupun bukan anak 

berkebutuhan khusus. Selain itu, A mendapat dukungan lain dari sesama rekan 

guru. Rekan guru kurang lebih mengetahui kondisi anak yang diajar A sehingga 

A meminta pendapat bagaimana metode yang tepat dalam mengajar serta terapi 

atau intervensi apa yang dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. 

Disisi lain, ketika A membagikan cerita atas permasalahannya tersebut kepada 

teman A, A justru mendapatkan komentar yang tidak mendukung A dalam 

mengajar pada anak berkebutuhan khusus. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

oleh guru bahwa merasa kurangnya rasa dukungan sosial yang diterima oleh 

guru sekolah luar biasa. 

Peneliti terdahulu hanya menguji salah satu variabel bebas dengan 

variabel terkait dan subjek yang digunakan sama yakni guru pada sekolah luar 

biasa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afriani (2015) mengenai 

hubungan problem focused coping dengan stres pada guru ABK menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai p<0,05 dan korelasi yang 

ditunjukan adalah korelasi negatif sebesar -0,342. Hal tersebut memiliki arti 

bahwa semakin tinggi problem focused coping stres yang dilakukan maka 

semakin rendah tingkat stres, begitu pula sebaliknya. Selain itu penelitian yang 

dilakukan oleh Bataineh (2009) mengenai sumber dukungan sosial dan 

hubungan burnout pada guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus di 

Jordan, mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara seluruh 

sumber dukungan sosial (kepala atasan, rekan kerja, teman, pasangan, dan 
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keluarga) terhadap burnout pada guru yang mengajar anak berkebutuhan 

khusus. Dalam penelitian tersebut menyatakan ada korelasi positif yang 

ditemukan antara sumber dukungan yang paling berpengaruh yakni keluarga 

sebesar 0,220 terhadap salah satu aspek burnout yakni pencapaian pribadi 

(personal accomplishment). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaannya 

adalah apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan stres pada guru 

sekolah luar biasa?  

1.02. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial dengan stres pada guru sekolah luar biasa.  

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

referensi mengenai bidang psikologi yang terkait dengan Psikologi Kesehatan 

Mental, Psikologi Sosial, dan Psikologi Pendidikan, serta dapat berguna untuk 

pengembangan penelitian lain yang berhubungan dengan dukungan sosial dan 

stres pada guru sekolah luar biasa. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai informasi mengenai 

fungsi dari dukungan sosial terhadap stres pada guru sekolah luar biasa.


