
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga pendidikan Sekolah Luar Biasa adalah lembaga pendidikan yang 

profesional, yang bertujuan membentuk peserta didik yang menyandang kelainan 

fisik dan atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat 

mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.  

Para ahli sejarah pendidikan menggambarkan mulainya pendidikan luar biasa 

pada akhir abad kedelapan belas atau awal abad kesembilan belas. Di Indonesia, 

sejarah perkembangan Sekolah Luar Biasa dimulai ketika Belanda masuk ke 

Indonesia pada tahun 1596 hingga 1942, dimana tujuan awalnya untuk 

memperkenalkan sistem persekolahan dengan orientasi barat (diakses di 

www.dikdasmen.depdiknas.go.id, 2011) 

Berdasarkan sejarah berdirinya, Sekolah Luar Biasa dikategorikan kedalam 

beberapa kelompok, yaitu a) Sekolah Luar Bisa bagian A untuk anak tuna netra, b) 

Sekolah Luar Biasa bagian B untuk anak tuna rungu, c) Sekolah Luar Biasa bagian C 

untuk anak tuna grahita, d) Sekolah Luar Biasa bagian D untuk anak tuna daksa, e) 

Sekolah Luar Biasa bagian E untuk anak tuna laras, f) Sekolah Luar Biasa bagian F 

untuk anak cacat ganda (Sofiah, 2004)  

http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id/
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Lebih lanjut ditambahkan, berdasarkan data dari Sub Dinas Pendidikan Luar 

Biasa di wilayah  Jawa Tengah 2012,  kabupaten Sukoharjo, bahwa di kabupaten 

Sukoharjo terdapat 5 Sekolah  Luar  Biasa, dimana siswa yang mengenyam 

pendidikan di sekolah luar biasa dibagi dalam kategori yang berdasarkan 

ketunaannya, yaitu kategori A dengan jumlah 4 siswa, kategori B  jumlah 98 siswa, 

kategori C sebanyak 221 siswa, kategori C1 berjumlah 59 siswa, kategori D3 18 

siswa, dengan total keseluruhan 400 siswa.  

Badan Pusat Statitisk Kabupaten Sukorharjo merilis data pada tahun 2012, 

bahwa jumlah sekolah luar biasa di kabupaten Sukoharjo tercatat sebanyak 5 sekolah, 

dimana SLB B/C YPAALB Langenharjo dengan jumlah guru 27 orang,  dan jumlah 

murid 109 siswa. Sedangkan, guru di SLB Negeri Gatak Sukoharjo berjumlah 25 

guru, dengan tanggungan siswa sebanyak 133 siswa. Kemudian jumlah guru di SLB 

B/C Hamungputro Bendosari, Sukoharjo sebanyak 22 orang, dengan siswa berjumlah 

80 siswa. Lebih lanjut data tersebut mengurai, SLB A/B/C YBNM Tawangsari, 

Sukoharjo memiliki guru sebanyak 13 orang, dengan jumlah 43 siswa. Lebih lanjut 

SLB A/B/C/D YSD Polokarto, Sukoharjo memiliki guru sebanyak 15 orang, dan 

murid berjumlah 101 siswa.  

Mengurai tentang Sekolah Luar Biasa, tidak akan lepas dari pembahasan 

mengenai tenaga pendidik sekolah tersebut. Tenaga pendidik atau Guru Sekolah Luar 

Biasa dituntut untuk dapat bersikap professional dengan kompetensi yang tidak 

umum layaknya guru disekolah biasa. Para guru harus dididik dalam profesi 
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kependidikan, agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

dan fungsinya secara efisien dan efektif (Hamalik, 2003). 

Upaya meningkatkan profesionalitas guru Sekolah Luar Biasa 

dimanifestasikan oleh pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 8, menjabarkan tentang 

kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pendidik, yang sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta Peraturan 

Pemerintah RI No 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa pasal 20 ayat (2) 

yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan pada satuan pendidikan luar biasa 

merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi khusus sebagai guru pada 

satuan pendidikan luar biasa.  

Diperjelas lebih lanjut dalam PP RI No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar 

Nasional Pendidikan Bab VI pasal 28 tentang Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, bahwa: 

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah tingkat 

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan 

dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik; 

Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial. 

Kondisi guru yang mengajar di Sekolah Luar Biasa tentunya berbeda dengan 

kondisi guru yang mengajar di sekolah biasa. Guru Sekolah Luar Biasa dituntut untuk 

mempunyai kesabaran yang tinggi, kesehatan fisik dan mental yang baik dalam 

bekerja. Mereka melakukan tugas fungsional (mengajar satu per satu sisiwanya 

dengan penuh kesabaran), melakukan tugas administrasi seperti membuat rapor, dan 

tugas struktural dalam organisasi sekolah, namun fakta lapangan menujukkan hasil 

penelitian pada Sekolah Luar Biasa Widya Bakti Semarang dengan 54 guru Sekolah 

Luar Biasa bahwa pada tahun 2004 sebagian responden atau guru Sekolah Luar Biasa 

mengalami gejala stres kerja sedang sebanyak 33 responden (61,1%), sisanya 14 

respoden (25,9%) dan 7 responden (13%) mengalami gejala stres kerja ringan dan 

berat (Hariyanti, 2004). 

Masih menurut Hariyanti (2004), bahwa gambaran karakteristik individu 

yaitu: 28 responden (51,9%) berusia kurang dari 40 tahun; 37 responden (68,5%) 

perempuan; 38 responden (70,4%) masa kerjanya kurang dari 20 tahun; 40 responden 

(74,1%) berpendidikan khusus guru Sekolah Luar Biasa ; 43 responden (79,6%) telah 

menikah; 30 responden (55,6%) pernah mendapat pelatihan khusus mengajar murid 

luar biasa. Gambaran karakteristik pekerjaan yaitu sebagian besar responden (30 

responden/55,6%) melakukan pekerjaan dengan tugas sedang, sisanya 13 responden 

(24,1%) dan 11 responden (20,4%) melakukan pekerjaan dengan tugas ringan dan 
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berat. Gambaran lingkungan kerja sosial yaitu 48 responden (88,9%) menilai 

lingkungan kerja sosialnya baik, sisanya 4 responden (7,4%) dan 2 responden (3,7%) 

menilai lingkungan kerja sosialnya cukup baik dan kurang baik. Gejala stres kerja 

berat lebih banyak dialami oleh responden yang berusia kurang dari 40 tahun(14,3%), 

perempuan (16,2%), masa kerjanya kurang dari 20 tahun (15,8%), pendidikan 

umum(14,3%), bercerai (100%), pernah mendapat pelatihan (13,3%), melakukan 

pekerjaan dengan tugas sedang (16,7%), lingkungan kerja sosialnya kurang baik 

(50%). 

Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Maret 2011 

dengan tujuan mengetahui beban stress yang dialami oleh guru Sekolah Luar Biasa 

kategori B dan C diwilayah Sukoharjo diketahui bahwa beban yang dialami guru 

Sekolah Luar Biasa B antara lain mengenalkan jenis-jenis suara dan guru mengalami 

kesulitan dalam mengajar dengan metode ceramah. Sedangkan beban yang dialami 

guru Sekolah Luar Biasa C antara lain harus mengulang materi berkali-kali sampai 

anak mengerti karena daya ingat anak sangat lemah. 

Dilain pihak, beban stress yang dialami oleh para guru di Sekolah Luar Biasa 

kategori B dan C, pada prinsipnya tidak dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung 

jawab sebagai Guru Sekolah Luar Biasa. Masih dalam penelitian awal yang sama 

yang dilakukan pada bulan Maret 2011 diketahui bahwa Guru Sekolah Luar Biasa 

kategori B dan C tidak mempermasalahkan mengenai kendala-kendala belajar 

mengajar disekolah tersebut, kecenderungannya para guru lebih menikmati proses 

belajar mengajar tersebut. 
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Sudut pandang psikologi melihat kecenderungan guru Sekolah Luar Biasa B 

dan C yang mampu dalam menjalankan perannya tanpa mempermasalahkan kondisi 

yang dihapadapi ketika mengajar, menggambarkan sebuah kepribadian tangguh. 

Seperti yang diutarakan oleh Istono (1999) bahwa individu yang memiliki 

karakteristik kepribadian hardiness (tangguh) yang kuat akan beradaptasi secara lebih 

efektif terhadap kejadian yang penuh stres.  

Klag dan Bradley (2004)  mengatakan bahwa para filosof dan ahli ilmu sosial 

telah mengamati bahwa banyak orang yang mampu melakukan penyesuaian yang 

lebih baik terhadap kehidupan karena adanya karakter-karakter kepribadian tertentu. 

Sementara menurut Kobasa (1997) bahwa salah satu tipe kepribadian tersebut adalah 

tipe kepribadian hardiness, yaitu karakterisitik kepribadian yang mempunyai fungsi 

sebagai sumber perlawanan pada saat individu menemui kejadian yang menimbulkan 

stres. 

Masih menurut Kobasa (1997) bahwa individu yang hardiness dinyatakan 

lebih rendah terserang penyakit psikologis dibanding dengan individu yang tidak 

memiliki hardiness, cenderung tingkat stresnya tinggi. Bagaimanapun juga stres 

hanya satu indikator dari kesehatan mental dan pastinya bukan satu-satunya yang 

berhubungan, setidaknya dalam beberapa situasi dengan perubahan hidup dan stresor. 

Menemukan makna positif dalam hidup juga merupakan salah satu sikap yang 

terkandung dalam kepribadian hardiness, hardiness membantu individu membatasi 

diri dari efek stres dan memprediksikan masa depan yang lebih baik. 
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Penelitian yang dilakukan Miyahara (2008) mendukung pernyataan 

sebelumnya, bahwa seseorang yang mampu mengatasi stres adalah seseorang yang 

memiliki penyangga stres berupa social support (dukungan sosial), coping strategies, 

dan hardiness/ketangguhan (sifat tahan banting). Kaitannya dengan penanganan stres 

psikologis pada anak berkebutuhan khusus, guru yang tangguh memiliki ciri-ciri: a.) 

mampu membuat komitmen untuk bekerja melewati berbagai tuntutan tanpa 

menghindarinya (commitment), b.) mampu mengambil alih kendali dan tanggung 

jawab dalam situasi penuh tekanan tanpa meninggalkan masalah atau menyalahkan 

orang lain (control), c.) mampu menerima tantangan dan perubahan hidup sebagai 

peluang untuk pertumbuhan pribadinya (challenge).  

Individu yang berkepribadian hardiness mempunyai karakteristik tinggi pada 

tingkat control, commitment, dan challenge. Control  adalah keyakinan individu 

bahwa dirinya dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang terjadi atas dirinya. 

Commitment adalah kecenderungan untuk melibatkan diri dalam aktivitas yang 

sedang dihadapi. Sedangkan challenge adalah kecenderungan untuk memandang 

suatu perubahan yang terjadi sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri, bukan 

sebagai ancaman terhadap rasa amannya (Kobasa, 1997). 

Tipe kepribadian hardiness ini memberikan konstelasi kepribadian yang 

menguntungkan bagi seseorang untuk mengatasi tekanan-tekanan hidupnya sehingga 

“tahan banting”. Dengan kata lain orang-orang dengan tipe kepribadian ini tidak 

mudah lari pada penyesuaian diri yang maladaptif (Astuti, 1994). Control, 

commitment, dan challenge akan memelihara kesehatan seseorang walaupun 
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berhadapan dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan stres. Beberapa hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa individu yang berkepribadian hardiness memiliki 

penyesuain diri yang lebih efektif terhadap peristiwa-peristiwa yang menimbulkan 

stres. 

Berdasarkan urain di atas, rumusan masalahannya adalah bagaimana 

kepribadian tangguh pada guru Sekolah Luar Biasa?. Oleh karena itu penulis memilih 

judul Kepribadian Tangguh (Hardiness) Pada Guru Sekolah Luar Biasa B dan C. 

B. Tujuan Penelitian 

            Tujuan dari penelitian untuk memahami secara mendalam dan 

mendiskripsikan Kepribadian Tangguh Pada Guru Sekolah Luar Biasa B dan C. 

C. Manfaat Penelitian 

 Penelitian mengenai Kepribadian Tangguh pada Guru Sekolah Luar Biasa B 

dan C, diharapkan dapat bermanfaat bagi :  

1. Untuk guru Sekolah Luar Biasa B dan C, dapat dijadikan bahan pengembangan 

diri  agar dapat menjadi pribadi yang tangguh (hardiness)  ketika menghadapi dan 

menjalani proses belajar mengajar di sekolah. 

2. Untuk lnstansi pendidikan diharapkan agar dapat lebih memperhatikan dan 

mementingkan Sekolah Luar Biasa B dan C , melalui dukungan sarana dan 

prasarana sekolah (alat peraga, alat bantu dengar, alat terapi lidah), sehingga 

kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif.  

3. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan penelitian sejenis. 


