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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Persiapan Penelitian 

Tahap persiapan penelitian merupakan tahap penelitian yang dilakukan 

sebelum melaksanakan penelitian.Tahap ini meliputi orientasi lapangan dan persiapan 

alat pengumpulan data. 

1. Orientasi lapangan. 

 Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti terlebih dahulu mencari 

informasi mengenai Sekolah Luar Biasa bagian B dan C. Selain itu peneliti juga 

mencari informasi mengenai informan yang nantinya diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilakukan. 

Peneliti mencari informan penelitian berdasarkan informasi dari teman dan 

berkunjung langsung ke Sekolah Luar Biasa bagian B dan C. Data dalam penelitian 

diperoleh dari hasil kunjungan langsung ke Sekolah Luar Bisa bagian B dan C 

Langenharjo, Grogol, Sukoharjo. Informan yang menjadi sumber data adalah 3 

informan yang mengajar di Sekolah Luar Biasa bagian Bdan 3 informan  yang 

mengajar di Sekolah Luar Biasa bagian C yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun. 

Proses pembentukan rapportdilakukan pada semua informan. Pembentukan 

rapportdilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penggalian data secara 

mendalam. Untuk tempat berlangsungnya wawancara peneliti menyerahkan 
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sepenuhnya pada masing-masing informan agar informan merasa lebih nyaman dan 

leluasa sehingga diharapkan penggalian data yang mendalam akan mudah dilakukan. 

2. Persiapan alat pengumpul data. 

Sebelum melakukan penelitian peneliti terlebih dahulu mempersiapkan alat 

yang akan dipakai untuk mendukung penelitian diantaranya sebagai berikut: 

a. Penyusunan pedoman wawancara. 

Penyusunan pedoman wawancara dilakukan peneliti berdasarkan pada tujuan 

penelitian. Akan tetapi setelah dilapangan pedoman wawancara yang semula telah 

dibuat sedikit mengalami perubahan baik berupa pengembangan maupun 

penyempitan karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika berada di 

lapangan. 

b. Penyusunan pedoman observasi. 

Penyusunan pedoman observasi dilakukan untuk memperkuat informasi yang 

diperoleh selama dilakukannya wawancara dan observasi ditujukan kepada 

karakteristik informan yang dilakukan non partisipan. Observasi juga dilakukan di 

luar waktu wawancara dengan sasaran perilaku Hardiness informan pada saat 

mengajar dikelas. 

B. Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan dijelaskan langkah-langkah pengumpulan data, langkah-

langkah tersebut meliputi dua hal yaitu penentuan informan penelitian dan penentuan 

jadwal penelitian. 
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Langkah penentuan informan penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelum 

peneliti melaksanakan penelitian dan pengumpulan data. Tahap selanjutnya 

merupakan tahap pendekatan terhadap informan yang dianggap sesuai dan memenuhi 

karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai November 2011 

dengan informan penelitian 3 informan yang mengajar Sekolah Luar Biasa bagian B 

dan 3 informan yang mengajar Sekolah Luar Biasa bagian C yang sudah mengajar 

lebih dari 5 tahun. Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan wawancara 

langsung terhadap informan penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, 

penelitiberkenalan terlebih dahuludan menyampaikan maksud serta tujuan melakukan 

penelitian sekaligus menjalin rapport dengan informan penelitian untuk menciptakan 

keterbukaan sehingga jawaban yang diberikan adalah jawaban yang jujur, apa 

adanya, dan tanpa ada yang disembunyikan. Selama wawancara berlangsung semua 

percakapan antara peneliti dengan informan direkam dengan menggunakan MP3 

untuk mendapatkan data wawancara sama persis dengan yang diucapkan narasumber, 

serta agar data dari informasi yang didapat dari wawancara tidak hilang. 

Peneliti melakukan wawancara dengan informan di dalam ruang kelas 

masing-masing informan. Saat wawancara peneliti sekaligus melakukan observasi 

terhadap tingkah laku informan dan kondisi tempet wawancara berlangsung, dengan 

melakukan kunjungan-kunjungan  beberapa kali di dalam ruang kelas informan. 
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Langkah dalam pelaksanaan penelitian ini dari awal sampai akhir apat 

digambarkan melalui tabel berikut : 

Tabel 2.  

Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data Dengan Metode Wawancara  

 

Tabel 3.  

Jadwal Pengambilan Data Dengan Metode Observasi 

 

 

 

 

NO INFORMAN TANGGAL WAKTU TEMPAT 
1.  HS  27 September2011 10.00-10.12 Sukoharjo 
2. ED 27 September 2011 10.20-10.27 Sukoharjo 
3. MY 04 Oktober 2011 09.00-09.13 Sukoharjo 
4. SY 08 Oktober 2011 11.00-11.09 Sukoharjo 
5. SH 08 Oktober 2011 11.30-11.38 Sukoharjo 
6. SF 10 Oktober2011 09.15-09.26 Sukoharjo 

NO INFORMAN TANGGAL TEMPAT 

1. HS 
27 September 2011 
29 September 2011 

Sukoharjo 

2. ED 
06 Oktober 2011 
08 Oktober 2011 

Sukoharjo 

3. MY 
10 Oktober 2011 
12 Oktober 2011 

Sukoharjo 

4. SY 
09 Oktober 2011 
12 Oktober 2011 

Sukoharjo 

5. SH 
14 Oktober 2011 
16 Oktober 2011 

Sukoharjo 

6. SF 
15 Oktober 2011 
17 Oktober 2011 

Sukoharjo 
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1. Data informan 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari 6 orang informan utama yang terdiri 

dari 3 orang guru dari sekolah luar biasa B dengan keseluruhan informan berjenis 

kelamin perempuan. Sementara, sekolah luar biasa bagian C terdiri dari 1 orang 

informan laki-laki dan 2 orang informan perempuan.  

Tabel 4.  

Data Informan Sekolah Luar Biasa B 

No Informan  Usia Jenis kelamin Pendidikan Lama Mengajar 
1. HS 38 P S.1 PLB 13 Tahun 
2. MY 50 P S.1 PLB 25 Tahun 
2. SH 47 P S.I PLB 23 Tahun 

 

Tabel 5.  

Data Informan Sekolah Luar Biasa C 

No Informan  Usia Jenis kelamin Pendidikan Lama Mengajar 
2. ED 47 P S.1 PLB 22 Tahun 
1. SY 46 L S.1 PKH 20 Tahun 
3. SF 43 P S.1 PLB 16 Tahun 
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2. Hasil Penelitian 

Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara. Hasil 

observasi dijelaskan peneliti dalam bentuk narasi deskriptif yang dibagi berdasarkan 

kategori informan Sekolah Luar Biasa B dan C, dan kemudian diolah dalam bentuk 

tabel. Sementara data wawancara disajikan ke dalam bentuk matrik berdasarkan 

aspek dan diwujudkan kedalam item pertanyaan serta diurutkan berdasarkan kategori 

informan Sekolah Luar Biasa B dan C . 

a. Hasil Observasi Sekolah Luar Biasa B 

1. Informan HS 

Kunjungan hari pertama, observasi dilakukan pada tanggal 27 September 

2011 ketika pertama kali peneliti masuk ruang kelas proses belajar mengajar sedang 

berlangsung, di dalam kelas terdiri dari informan dan 9 muridnya yang ada di tempat 

duduk masing-masing. Suasana di ruang kelas gaduh, ada muridnya yang bercanda 

dengan teman sebangkunya dan ada murid YD yang berjalan kebangku paling depan. 

Kemudian informan menenangkan murid-muridnya “ayoo..anak-anak diam jangan 

rame semdiri” sambil berjalan ke meja murid-murinya dan menepuk tangannya agar 

muridnya dapat fokus pada informan. Informan dengan kedua tangannya memegang 

pundak YD sambil menuntunnya ke tempat duduk “YD..gak boleh jalan-jaaln lagi 

ya…” kemudian YD duduk kembali di tempat duduknya.  

Dengan mengeluarkan suara keras informan mengintruksikan untuk 

mengambil dan membuka buku paket bahasa Indonesia “anak-anak buku paket 

bahasa indonesianya di keluarkan dan di buka halaman 40 di kerjakan di buku tulis 
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yaa...”murid-muridnya mengikuti perintah informan dengan baik. Kemudian 

informan mengintruksikan muridnys untuk mengerjakan soal yang ada di buku paket 

bahasa Indonesia.Di tengah-tengah mengerjakan soal ada murid SD dan YL ramai 

sendiri karena berebut pensil sampaiYL menangis. Kemudian informan berjalan 

menghampiri “hooyoo SD YL jangan bertengkar noo…nanti gak selesai 

lhoo…”informan menuntun YL ke meja informan dan menyuruhnya untuk 

mengerjakan di depan dan informan meminjami YL pensil, sambil mengelap air mata 

dan ingus YL dengan tisu yang di ambil dari dalam tas informan “dahYL kamu gak 

sah nangis lagi…wes km ngerjain di sini aja..”. Sambil tersedu-sedu YL 

menganggukan kepalanya dan kembali untuk mengerjakan.Informan sambil berjalan 

menhampiri satu persatu tempat duduk muridnya sambil mengajari dan mengarahkan 

bila ada yang belum paham dalam mengerjakan soal. 

Kunjungan hari ketiga, observasi dilakukan pada tanggal 29 September 2011 

ketika peneliti masuk ke ruang kelas informan sedang menuliskan materi pelajaran 

matematika di papan tulis, setelah selesai menulis di papan tulis informan dengan 

suara yang keras sambil menepukan kedua tangannya untuk menenangkan murid-

muridnya dan supaya tetap focus pada informan “ayoo anak-anak tenang dulu…ibu 

mau menjelaskan materi yang ada di papan tulis” murid-muridnya mengikuti dengan 

baik. 

Kemudian informan dengan suara yang keras sambil menggerak-gerakkan 

kedua tangannya menjelaskan materi pelajaran yang telah di tulis di papan tulis. Di 

saat informan sedang menjelaskan materi pelajaran ada salah satu muridnya IB 
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berjalan menghampiri temanya yang duduk sebelahnya dan mengajak ngobrol dengan 

bahasa yang kurang jelas sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya, kemudian 

informan berjalan menghampiri sambil menepuk kedua tangannya dan merangkul 

muridnya sambil menuntunya kembali ke tempat duduk “ayooo too IB… kamu 

jangan ngajak ngomong temannya…nanti kamu ra mudeng lhoo cah bagus”IB 

sambil tersenyum mematuhi perintah informan. Kemudian Informan dengan 

mengeluarkan suara yang keras sambil memegang uang logam “anak-anak yang 

punya uang logam di keluarkan...kemudian buat lingkaran dan di dalam di kasih 

angka lalu..di jumlahkan ngehh..”. Suasana ruang kelas tiba-tiba menjadi gaduh 

karena ada 3 murid YD, IB, dan IS yang tidak mempunyai uang logam dan membuat 

teman-teman yang lain tertawa. Kemudian informan menenangkan murid-muridnya 

dengan menepukan kedua tanggannya sambil berjalan menghampiri tempat duduk 

YD, IB, dan IS “huusstt gak sah ramee…ini ibu pijemi..tp nanti di balekne 

lhoo..”.mengambil beberapa uang logam dari saku celana panjangnya. Informan 

menghampiri satu persatu ke meja murid-muridnya sambil mengecek dan 

mengarahkan supaya murid-muridnya dapat mengerjakan dengan baik. 

Untuk dapat memahami penjelasan observasi yang telah dipaparkan, peneliti 

mengurai dalam bentuk tabel observasi berikut ini : 
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Tabel 6 

Hasil Observasi Informan HS 

Aspek yang Muncul Hasil Observasi  
Kontrol 

“kecenderungan untuk 

menerima dan percaya 

bahwa mereka dapat 

mengontrol dan 

mempengaruhi suatu 

kejadian dengan 

pengalamannnya ketika 

berhubungan dengan hal-

hal yang tidak terduga 

(Kobasa, 1997)”. 

Informan menenangkan murid – muridnya yang ramai sendiri” 

ayo anak – anak diam jangan ramai sendiri” sembari menepuk 

tangannya agar murid tetap fokus pada informan.  
Dengan suara yang keras informan mengintruksikan untuk 

pengambil dan membukan buku paket Bahasa Indonesian” anak 

buku paket bahasa indonesianya dikeluarkan dan di buka 

halaman 40 dikerjakan dibuku tulis”. 
Ditengah pelajaran murid informan terlibat konflik dengan 

temannya, kemudian inforam berjalan menghampiri sembari 

berkata” hayo SD dan YL jangan bertengkar noo...nnti gak 

selesai lho..” lalu informan menuntun YL ke meja inforarman 

sembari menyuruh YL mengejakan didepan dan mengelap air 

mata dan ingus YL dengan tisu, lalu berkata” dah YL km gak 

usah nangis lagi wess km ngerjain disini aja”. 
Di saat informan sedang menjelaskan materi pelajaran ada salah 

satu muridnya IB berjalan menghampiri temanya yang duduk 

sebelahnya dan mengajak ngobrol dengan bahasa yang kurang 

jelas sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya, kemudian 

informan berjalan menghampiri sambil menepuk kedua 

tangannya dan merangkul muridnya sambil menuntunya kembali 

ke tempat duduk “ayooo too IB… kamu jangan ngajak ngomong 

temannya…nanti kamu ra mudeng lhoo cah bagus”IB sambil 

tersenyum mematuhi perintah informan. 
Tantangan 

“kecenderugan untuk 

memandang perubahan 

bukanlah sebagai ancaman 

keamanan individu 

melainkan sebagai 

kesempatan untuk 

berkembangnya individu 

(Brooks, 1994)”. 

Suasana ruang kelas tiba-tiba menjadi gaduh karena ada 3 murid 

YD, IB, dan IS yang tidak mempunyai uang logam dan 

membuat teman-teman yang lain tertawa. Kemudian informan 

menenangkan murid-muridnya dengan menepukan kedua 

tanggannya sambil berjalan menghampiri tempat duduk YD, IB, 

dan IS “huusstt gak sah ramee…ini ibu pijemi..tp nanti di 

balekne lhoo..”.mengambil beberapa uang logam dari saku 

celana panjangnya. 

Kesimpulan : berdasarkan hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa informan mampu 

menunjukan kepribadian hardiness melalui aspek kontrol yang baik hal ini di tunjukkan dengan 

kemampuan informan untuk mengontrol situasi di dalam kelas sehingga anak didiknya tetap 

fokus mengikuti pelajaran yang diberikan informan. Selain itu, aspek tantangan tampak terlihat 

dalam diri informan yang sangat tanggap dan dapat menyelesaikan permasalah yang ada di 

dalam kelas. 
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2. Informan MY 

Kunjungan hari pertama, pada tanggal 10 Oktober 2011 ketika penelitimasuk 

ke ruang kelas, proses belajar mengajar sudah berlangsung. Di dalam kelas terdiri 

dari informan dan 5 orang murid yang berada di meja masing-masing.Informan 

menjelaskan materi pelajaran Bahasa Jawa dengan mengeluarkan suara keras dan 

mengerak-gerakan kedua tangannya sambil menulis di papan tulis.  

Selanjutnya, informan mengintruksikan kepada muridnya untuk menulis apa 

yang ada di papan tulis. Ada satu murid yang ramai sendiri dengan teman 

sebangkunya, kemudian informan berjalan menghampiri tempat duduk muridnya 

sambil mengelus-ngelus pundak”AD cah bagus..gek dang ditulis ampun gojek..” 

muridnya dan akhirnya muridnya diam sambil menganggukan kepalanya. 15 menit 

kemudian informan dengan mengelurkan suara yang keras dan menggerak-gerakan 

kedua tangannya bertanya kepada muridnya yang ramai tadi”le...AD opo gaweane 

bapakmu”  muridnya pun menjawab dengan bahasa yang kurang jelas sambil 

menggerakan tangan kirinya “oooo...pejahit pinter lee cah bagus...AD”. kemudian, 

informan berjalan menghampiri satu persatu meja muridnya sambil memeriksa 

apakah muridnya sudah selesai menulis. Ada salah satu muridnya YN yang duduk di 

belakang sendiri belum selesai menulis karena bolpoinnya macet. Kemudian 

informan memberi bolpoin kepada YN “ di gowo muleh wae ya YN bolpoine…ibu jek 

enek neng tas”, sambil menggerakan kepalanya YN menyelesaikan apa yang di 

intruksikan oleh informan. 
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Kunjungan kedua, observasi dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2011 peneliti 

memasuki ruang kelas pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Terlihat 

informan dengan bahasa isyarat dan terkadang menggerak-gerakan kedua tangannya 

sedang menyampaikan materi perhitungan matematika yang sudah di tulis di papan 

tulis, informan dengan suara yang keras mengintruksikan murid-muridnya untuk 

menulis dan mengerjakan apa yang sudah di tulis di papan tulis “anak-anak kuwidi 

tulis neng buku tulis yaa..terus di garap disek..”. Informan terlihat berjalan 

menghampiri satu per satu muridnya untuk mengecek pekerjaan murid-muridnya, YN 

terlihat bertanya kepada informan dengan bahasa isyarat, kemudian informan berjalan 

menghampiri YN untuk mengajari YN. DN salah satu murid informan terlihat 

mengetuk-ngetukan pensil kemeja, informan berjalan menghampiri DN dan 

menasehatinya “DN ora pareng ngono kuwi lhakk ganggu kancane…”, DN pun 

merespon dengan baik apa yang di perintahkan oleh informan. YN terlihat berjalan 

menghampiri informan dengan bahasa isyarat sambil terkadang mengerakan ke dua 

tangannya minta kepada informan untuk mengajarinya, informan merepon dengan 

mengajari YN dengan duduk di samping YN. 

Untuk dapat memahami penjelasan observasi yang telah dipaparkan, peneliti 

mengurai dalam bentuk table observasi berikut ini : 
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Tabel 7 

Hasil Observasi Informan MY 

Aspek yang Muncul Hasil Observasi  
Komitmen 

“kecenderungan untuk 

melibatkan diri ke dalam 

keadaan apapun yang 

dilakukan, ketika individu 

dalam keadaan stress 

memiliki komitmen 

terhadap aktivitasnya 

sehingga tetap sehat 

(Kobasa, 1997)”. 

Ada satu murid yang ramai sendiri dengan teman 

sebangkunya, kemudian informan berjalan menghampiri 

tempat duduk muridnya sambil mengelus-ngelus 

pundak”AD cah bagus..gek dang ditulis ampun gojek..” 
informan dengan suara yang keras mengintruksikan 

murid-muridnya untuk menulis dan mengerjakan apa 

yang sudah di tulis di papan tulis “anak-anak kuwidi tulis 

neng buku tulis yaa..terus di garap disek..”. Informan 

terlihat berjalan menghampiri satu per satu muridnya 

untuk mengecek pekerjaan murid-muridnya, YN terlihat 

bertanya kepada informan dengan bahasa isyarat, 

kemudian informan berjalan menghampiri YN untuk 

mengajari YN. 
Kontrol 

“kecenderungan untuk 

menerima dan percaya 

bahwa mereka dapat 

mengontrol dan 

mempengaruhi suatu 

kejadian dengan 

pengalamannnya ketika 

berhubungan dengan hal-

hal yang tidak terduga 

(Kobasa, 1997)”. 

DN salah satu murid informan terlihat mengetuk-

ngetukan pensil kemeja, informan berjalan menghampiri 

DN dan menasehatinya “DN ora pareng ngono kuwi 

lhakk ganggu kancane…”, DN pun merespon dengan 

baik apa yang di perintahkan oleh informan. 

Kesimpulan : berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa perilaku hardiness informan muncul dalam bentuk komitmen seperti 

tetap memberikan pengajaran dengan sebaik – baiknya kepada muridnya, 

memperhatikan setiap keadaan muridnya, dan aspek lainnya berupa kontrol diri 

informan yang baik ketika merespon murid yang terkesan menggangu proses belajar 

mengajar sedang berlangsung. 
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3. Informan SH 

Kunjungan pertama, observasi dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2011 ketika 

peneliti memasuki ruang kelas suasana ruang kelas cukup tenang dan proses belajar 

mengajar sedang berlangsung, di dalam kelas itu terdapat informan dan 6 muridnya. 

Informan duduk di kursi depan sebelah kiri papan tulis sambil menjelaskan materi 

pelajaran dengan mengelurkan suara yang keras sambil menggerak-gerakan kedua 

tangannya. Setelah beberapa saat, informan berdiri sambil membawa buku dan 

kemudian informan menuliskan materi pelajaran di papan tulis sambil 

mengintuksikan murid-muridnya untuk mencatat materi yang sudah di tuliskan 

informan“anak-anak tolong materi itu di catat dulu yaa..”murid-murid dengan cepat 

merespon apa yang disuruh informan, 5 menit kemudian setelah selesai mencatat 

salah satu murid MR mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan kepada 

informan dengan bahasa yang kurang jelas sambil menggerak-gerakkan kedua 

tangannya. Informan berdiri sambil membawa buku dan berjalan menuju ke tengah 

meja murid-muridnya “ibu akan menjelaskan lagi meteri yang tadi..” kemudian 

informan menjelaskan pertanyaan yang diajukan muridnya dengan mengelurkan 

suara yang keras sambil menggerak-gerakan kedua tangannya, dengan tenang semua 

muridnya memperhatikan apa yang di jelaskan informan.  

Di saat informan sedang memberikan penjelasan, ada muridnya VK yang 

duduk paling belakang berbicara sendiri dengan teman sebangkunya FM dengan 

bahasa yang kurang jelas sambil menggerak-gerakan kedua tangannya. Informan 

kembali ketempat duduknya dan terdiam sejanak sambil sedikit tersenyum dan 



48 

 

memendangi kedua muridnya yang berbicara sendiri “VK sama FM ko malah rame 

dewe gitu too..ibu mau nerangke dulu nanti kalian lhak ra mudeng lhoo..” VK dan 

FM hanya tersenyum sambil memandangi informan dengan malu-malu. Kemudian 

informan menyuruh salah satu muridnya yang ramai untuk maju ke depan menuliskan 

pekerjaan rumah di papan tulis, kedua muridnya hanya menggeleng-gelengkan 

kepalanya sambil tersenyum, informan berjalan sambil membawa buku dan 

tersenyum menghampiri kedua muridnya kemudian mengelus-ngelus rambut kedua 

murridnya sambil mengeluarkan suara yang rendah untuk menuliskan pekerjaan 

rumah di papn tulis“ayoo VK sama FM sapa yang mau bantu ibu menuliskan PR di 

papan tulis  “ salah satu muridnya VK berdiri kemudian informan memberikan buku 

yang dibawanya sambil mengeluarkan suara yang rendah menjelaskan sedikit yang 

harus di tulis sambil informan mengajak bergurau muridnya MR dan FM sampai 

membuat murid yang lain tertawa. Kemudian VK berlajan menuju papan tulis sambil 

membawa buku, informan dengan mengeluarkan suara yang keras menyuruh murid-

muridnya mencatat dan menjelaskan pekerjaan rumah“ PRnya jangan lupa di garap 

lho..besok tak periksa satu-satu tak kasih biji.” yang di tulis VK di papan tulis. 

Murid-muridnya merespon dengan baik apanya di perintahkan oleh informan 

 Kunjungan kedua dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011 peneliti masuk ke 

ruang ketrampilan dengan informan, di dalam terdapat 5 muridnya MR, FM, LR, VK, 

dan YN sedangkan LS tidak masuk karena sakit. Kemudian informan 

menggambarkan pola di papan tulis gambar pepohonan yang rindang dan di tumbuhi 

bunga-bunga.Murid-muridnya pun terlihat sangat bersemangat dan memperhatikan 
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dengan baik. Informan dengan mengeluarkan suara yang rendah menberikan intruksi 

kepada yang murid-muridnya “anak-anak hari ini kita akan menyulam denga pola  

yang cukup sulit… jadi gambar polanya yang bugus dan rapi yaa…ayo sekarang di 

gambar dulu..”. murid-muridnya pun merespon dengan baik. Informan terlihat selalu 

berjalan menghampiri muridnya sambil mengecek setiap pola gambaran yang di 

gambar di kain berbentuk persegi yang di bawa murid-muridnya dari rumah. 

Kemudian dengan mengeluarkan suara yang rendah sambil menbagikan benang yang 

berwarna hijau coklat dan merah kepada setiap murid-muridnya, informan 

mengintruksikan untuk segera mulai menyulam “ayoo sekarang kita mulai menyulam 

yaaa anak-anak…” murid-murid terlihat sangat bersemangat untuk menyulam. 

Informan juga sangat bersemangatdengan selalu berjalan menghampiri setaip murid-

murudnya untuk mengajari bila muridnya ada yang memgalami kesulitan, terlihat 

murid-muridnya tanpa ada yang melakukan kesalahan dan teliti ketita menyulam. 45 

Menit kemudian terdengar suara bel pulang sekolah berbunyi tiga kali, informan 

dengan suara yang keras “anak-anak menyulamnya di lanjutkan di rumah 

yaa…minggu depan di kumpulkan…bagi yang mengumpulkan tepat waktu ibuu akan 

berikan hadiah masing-masing sebuah bidang untuk menyulam...” terlihat murid-

muridnya tersenyum sambil berkemas-kemas. Kemudian satu per satu murid-

muridnya bersalaman dengan informan dan keluar dari ruang ketrampilan dengan 

tenang. 

Untuk dapat memahami penjelasan observasi yang telah dipaparkan, peneliti 

mengurai dalam bentuk tabel observasi berikut ini: 
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Tabel 8 

Hasil Observasi Informan SH 

Aspek yang Muncul Hasil Observasi  
Komitmen 

“kecenderungan untuk 

melibatkan diri ke dalam 

keadaan apapun yang 

dilakukan, ketika individu 

dalam keadaan stress 

memiliki komitmen 

terhadap aktivitasnya 

sehingga tetap sehat 

(Kobasa, 1997)”. 

salah satu murid MR mengangkat tangan dan 

mengajukan pertanyaan kepada informan dengan bahasa 

yang kurang jelas sambil menggerak-gerakkan kedua 

tangannya. Informan berdiri sambil membawa buku dan 

berjalan menuju ke tengah meja murid-muridnya “ibuu 

akan menjelaskan lagi meteri yang tadi..” 

Kontrol 
“kecenderungan untuk 

menerima dan percaya 

bahwa mereka dapat 

mengontrol dan 

mempengaruhi suatu 

kejadian dengan 

pengalamannnya ketika 

berhubungan dengan hal-

hal yang tidak terduga 

(Kobasa, 1997)”. 

Di saat informan sedang menjelaskan materi pelajaran 

ada salah satu muridnya IB berjalan menghampiri 

temanya yang duduk sebelahnya dan mengajak ngobrol 

dengan bahasa yang kurang jelas sambil menggerak-

gerakkan kedua tangannya, kemudian informan berjalan 

menghampiri sambil menepuk kedua tangannya dan 

merangkul muridnya sambil menuntunya kembali ke 

tempat duduk “ayooo too IB… kamu jangan ngajak 

ngomong temannya…nanti kamu ra mudeng lhoo cah 

bagus”IB sambil tersenyum mematuhi perintah 

informan. 
informan menyuruh salah satu muridnya yang ramai 

untuk maju ke depan menuliskan pekerjaan rumah di 

papan tulis, kedua muridnya hanya menggeleng-

gelengkan kepalanya sambil tersenyum, informan 

berjalan sambil membawa buku dan tersenyum 

menghampiri kedua muridnya kemudian mengelus-

ngelus rambut kedua murridnya sambil mengeluarkan 

suara yang rendah untuk menuliskan pekerjaan rumah di 

papn tulis“ayoo VK sama FM sapa yang mau bantu ibu 

menuliskan PR di papan tulis   
informan dengan mengeluarkan suara yang keras 

menyuruh murid-muridnya mencatat dan menjelaskan 

pekerjaan rumah“ PRnya jangan lupa di garap 

lho..besok tak periksa satu-satu tak kasih biji.” 
Kesimpulan : berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa informan memiliki komitmen dalam mendidik anak muridnya, hal 

ini dapat di tunjukkan dengan informan sangat tulus membimbing anak didiknya. Selain 

itu, informan juga memiliki kontrol yang baik, hal tersebut dapat di tunjukkan dengan 

informan dapat mengontrol setiap aktivitas anak didiknya. 
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b. Hasil Observasi Sekolah Luar Biasa C 

1. Informan ED 

Kunjungan hari pertama, observasi dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2011 

di ruang kelas tempat informan mengajar yang terdiri dari informan dan 5 muridnya. 

Peneliti masuk ke kelas ketika informan sedang melakukan proses belajar mengajar. 

Sambil mengeluarkan suara keras serta tangan kirinya membawa penggaris dan 

menujukkannya ke papan tulis “anak-anak 5 + 5 = berapa…”. Namun semua 

muridnya hanya diam, informan dengan mengangkat kedua tangannya untuk 

menunjukan apa yang diintruksikanya supaya murid-muridnya lebih paham. 

Kemudian murid-muridnya mulai menirukan dengan baik “5 + 5 = 10…”. Ada 

muridnya ZN dan AT terlihat sedang berebut botol air mineral. Kemudian informan 

berjalan menghampiri ZN dan AT, dengan suara yang lembut sambil memegangi 

tangan ZN dan AT“ya allahh ZN dan AT kw ko kat wingi padu terus too…ara pareng 

ngoten meleh yaa…kene botol aquane ben di beto ibu wae…”.Kemudian ZN malah 

melemparkan botol air mineralnya ke muka AT, dan AT menangis. Informan 

memeluk AT sambil mengerluarkan suara lembut “wess cup..cuupp ra pareng nangis 

meneh ya AT..mau ZN gor gojek og yaa…” informan menyuruh ZN untuk meminta 

maaf, kemudian ZN dan AT bersalaman sambil ke duanya tersenyum. Kemudian 

informan mengintruksikan untuk menulis semua yang sudah di contohkan di papan 

tulis, murid-muridnya melaksanakan perintah dengan baik. Ketika di tengah-tengah 

proses belajar salah satu muridnya DN belari-lari menuju ke kelas yang lain, 

kemudian informan berjalan sambil memanggil “DN kw ko malah mlayu-mlayu rono 
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to..ayo mriki gek di tulis sek kenee…” DN tidak menghiraukan apa yang di 

perintahkan oleh informan. Kemudian DN malah lari menuju ke luar kelas, informan 

pun berjalan ke luar kelas untuk mencari DN. Kemudian informan mengganden 

tangan kiri DN sambil mengeluarkan suara rendah “kw ki lho ko malah mlayu metu 

ameh ngopo to DN…kuwi mau di tulis dulu biar isoh di enggo sinau..” DN hanya 

tersenyum “heheh..aku pengen jajan buu…”“iya delok meneh istirahat…wes sak iki 

di tulis sek kuwi…” kemudian DN kembali kemejanya dan mematuhi perintah 

informan. Informan terlihat selalu mengawasi dan selalu mengecek satu per satu 

muridnya. 

Kunjungan kedua, observasi dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2011 peneliti 

memasuki ruang kelas pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung.Suasana 

kelas cukup tenang terlihat semua murid-murid duduk di tempat duduk masing-

masing dengan selembar kertas berwarna putih di atas meja masing-masing. Terlihat 

informan baru saja menyelesaikan menggambar pohon dan bunga di papan tulis, 

kemudian informan memberi intruksi untuk menggambar apa yang sudah di 

contohkan “ayoo anak-anak diam dulu..sekarang tolong di gambar dulu apa yang 

ibuu sudah contohkan di papan tulis…” murid-muridnya merespon dengan baik. 

Namun ada muridnya DN dan Aj terlihat sedang ramai sendiri sambil mengetuk-

ngetukan pensilnya ke meja, informan berjalan menghampir DN dan AJ sambil 

memegangi bahu DN dan AJ “DN..AJ gak boleh ngono kuwi ora apek lhak ganggu 

kancane…ayoo cah bagus-bagus sak iki di gambar sek…” DN dan AJ mematuhi apa 

yang di perintahkan oleh informan.  
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Informan terlihat selalu menghampiri ke meja murid-muridnya “ZN kowe ko 

gambar’e koyo ngono to…kene..kene ibuu warai…” kemudian informan sambil 

memegangi tangan ZN mengarahkan untuk menggambar. Salah satu murid AR 

terlihat hanya mencoret kertas dengan pensil, kemudian informan menghampiri AR 

dan duduk di samping AR sambil memegangi pundak dan mengeluarkan suara 

lembut “AR…kowe ko malah nyoret-nyoret kertase too..ayoo gek di setip sek..ibu 

ajari kene..” informan kemudian membantu AR mengarahkan untuk menggambar 

apa yang sudah di contohkan oleh informan, AR merespon dengan baik apa yang di 

perintahkan oleh informan. Informan terlihat selalu berjalan menghampiri murid-

murinya untuk mengcek dan mengawasi supaya murid-murid dapat mengerjakan 

dengan baik. 

Untuk dapat memahami penjelasan observasi yang telah dipaparkan, peneliti 

mengurai dalam bentuk tabel observasi berikut ini : 
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Tabel 9 

Hasil Observasi Informan ED 

Aspek yang Muncul Hasil Observasi  
Komitmen 

“kecenderungan untuk 

melibatkan diri ke dalam 

keadaan apapun yang 

dilakukan, ketika individu 

dalam keadaan stress 

memiliki komitmen 

terhadap aktivitasnya 

sehingga tetap sehat 

(Kobasa, 1997)”. 

Sambil mengeluarkan suara keras serta tangan kirinya 

membawa penggaris dan menujukkannya ke papan tulis 

“anak-anak 5 + 5 = berapa…”. Namun semua muridnya 

hanya diam, informan dengan mengangkat kedua 

tangannya untuk menunjukan apa yang diintruksikanya 

supaya murid-muridnya lebih paham. Kemudian murid-

muridnya mulai menirukan dengan baik “5 + 5 = 10…”. 
Informan terlihat selalu menghampiri ke meja murid-

muridnya “ZN kowe ko gambar’e koyo ngono 

to…kene..kene ibuu warai…” kemudian informan sambil 

memegangi tangan ZN mengarahkan untuk menggambar. 

Salah satu murid AR terlihat hanya mencoret kertas 

dengan pensil, kemudian informan menghampiri AR dan 

duduk di samping AR sambil memegangi pundak dan 

mengeluarkan suara lembut “AR…kowe ko malah nyoret-

nyoret kertase too..ayoo gek di setip sek..ibu ajari kene..” 
Kontrol 

“kecenderungan untuk 

menerima dan percaya 

bahwa mereka dapat 

mengontrol dan 

mempengaruhi suatu 

kejadian dengan 

pengalamannnya ketika 

berhubungan dengan hal-

hal yang tidak terduga 

(Kobasa, 1997)”. 

Ada muridnya ZN dan AT terlihat sedang berebut botol 

air mineral. Kemudian informan berjalan menghampiri 

ZN dan AT, dengan suara yang lembut sambil 

memegangi tangan ZN dan AT“ya allahh ZN dan AT kw 

ko kat wingi padu terus too…ara pareng ngoten meleh 

yaa…kene botol aquane ben di beto ibu 

wae…”.Kemudian ZN malah melemparkan botol air 

mineralnya ke muka AT, dan AT menangis. Informan 

memeluk AT sambil mengerluarkan suara lembut “wess 

cup..cuupp ra pareng nangis meneh ya AT..mau ZN gor 

gojek og yaa…” informan menyuruh ZN untuk meminta 

maaf, kemudian ZN dan AT bersalaman sambil ke 

duanya tersenyum 
Dua orang murid informan yaitu DN dan AJ terlihat 

sedang ramai sendiri sambil mengetuk-ngetukan 

pensilnya ke meja, informan berjalan menghampiri DN 

dan AJ sambil memegangi bahu DN dan AJ “DN..AJ gak 

boleh ngono kuwi ora apek lhak ganggu kancane…ayoo 

cah bagus-bagus sak iki di gambar sek…” DN dan AJ 

mematuhi apa yang di perintahkan oleh informan.  
informan dengan mengeluakan suara yang keras 

menyuruh murid-muridnya mencatat dan menjelaskan 

pekerjaan rumah“ PRnya jangan lupa di garap 

lho..besok tak periksa satu-satu tak kasih biji.” 
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Aspek Yang Muncul Hasil Observasi 
Tantangan 

“kecenderugan untuk 

memandang perubahan 

bukanlah sebagai ancaman 

keamanan individu 

melainkan sebagai 

kesempatan untuk 

berkembangnya individu 

(Brooks, 1994)”. 

Ketika di tengah-tengah proses belajar salah satu 

muridnya DN belari-lari menuju ke kelas yang lain, 

kemudian informan berjalan sambil memanggil “DN kw 

ko malah mlayu-mlayu rono to..ayo mriki gek di tulis sek 

kenee…” DN tidak menghiraukan apa yang di perintahkan 

oleh informan. Kemudian DN malah lari menuju ke luar 

kelas, informan pun berjalan ke luar kelas untuk mencari 

DN. Kemudian informan mengganden tangan kiri DN 

sambil mengeluarkan suara rendah “kw ki lho ko malah 

mlayu metu ameh ngopo to DN…kuwi mau di tulis dulu 

biar isoh di enggo sinau..” DN hanya tersenyum 

“heheh..aku pengen jajan buu…”“iya delok meneh 

istirahat…wes sak iki di tulis sek kuwi…” kemudian DN 

kembali kemejanya dan mematuhi perintah informan. 
Kesimpulan :berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa informan memiliki komitmen yang baik dalam mengajar, hal ini di tunjukan 

dengan informan selalu mengajari dan mengarahkan anak didiknya. Informan juga dapat 

mengontrol dengan baik setiap aktivitas anak didiknya ketika proses belajar mengajar 

sedang berlangsung, selain itu informan sangat baik dalam mengantisipasi setiap perilaku 

anak didiknya. 
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2. Informan SY 

Pada kunjungan pertama, observasi dilakuakan pada tanggal 09 Oktober 2011 

ketika peneliti memasuki ruang kelas suasana ruang kelas cukup gaduh dan informan 

belum ada diruang kelas, 5 menit kemudian informan masuk kedalam ruang kelas 

dengan membawa satu buah buku dan koran di tangan kanannya dan langsung duduk 

dikursi depan disamping kiri papan tulis. Di dalam kelas terdiri dari informan dan 4 

muridnya. Informan mengelurkan suara yang rendah mengintruksikan muridnya 

untuk mengelurkan buku“anak-anak tolong buku tulisnya di keluarkan”, informan 

sambil membuka buku yang di bawa tadi memberikan materi dengan menulis di 

papan tulis sambil menjelaskan pelan-pelan dengan suara yang rendah. Setelah 

beberapa saat, informan menuliskan dua buah tugas di papan tulis kemudian informan 

member intruksi kepada murid-muridnya untuk mengerjakan tugas itu. Setelah itu 

informan duduk dikursi yang berada di belakang sisi kiri tempat duduk muridnya 

sambil membaca koran. Setelah beberapa saat, salah satu murid AJ bertanya kepada 

informan“pakk..ini gimana anuu saya lupa pak”, kemudian informan berdiri dan 

berjalan menghampiri satu per satu tempat duduk muridnya dan kembali 

menjelaskannya dengan mengeluarkan suara yang rendah“oya…sini bapak jelasin 

lagi yang lupa mana…”sampai murid-muridnya paham. Kemudian informan berjalan 

menuju ke papan tulis sambil menunjuk tugas yang di tulis informan sambil berkata” 

anak-anak tugas ini berhubungan dengan pelajaran yang bapak jelaskan kemarin 

ayo di ingat-ingat lagi” sambil mengeluarkan suara yang rendah dan menganggukan 

kepalanya murid-murid kembali mengerjakan tugas yang tadi diberikan informan. 
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Informan terlihat sabar dan terkadang mengajak bercanda serta selalu berjalan 

menghampiri murid-muridnya satu per satu untuk mengecek dan mengawasi 

sehingga muridnya paham tentang apa yang informan ajarkan. 

Kunjungan kedua, observasi dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2011 peneliti 

memasuki ruang kelas bersama dengan informan, suasana ruang kelas cukup tenang. 

Kemudian informan sambil berjalan mengucapkan salam pada muridnya dan 

langsung berdiri di depan, dengan suara yang rendah informan mengintuksikan 

muridnya untuk mengambil buku materi Bahasa Jawa di perpustakaan“anak-anak 

beberapa hari kemarin bapakkan menyuruh kalian mencari buku materi bahasa jawa 

di perus…nah sekarang kalian ke perpus kalian cari lagi buku itu..satu meja siji 

wae..bapak tunggu di kelas yaa…” murid-muridnya dengan tenang berjalan menuju 

perpustakaan. 10 Menit kemudian murid-muridnya kembali ke ruang kelas, informan 

dengan suara yang rendah “naahh bener bukune yang itu berarti jek do eleng 

kabeh…sak iki buka halaman 23…kuwi di woco karo di apalke sek yaa 1-20 sek 

wae…nomer 1-10 beberapa hari yang lalu kan wes tak kon ngapalke too…mengko 

tak beek’i siji-siji nek bener tak tambahi biji lhoo…” AL dengan suara rendah dan 

sambil tertawa “wahh ko akehmen pakhe..he..he…” kemudian murid-muridnya 

dengan tenang mematuhi perintah informan.  Terlihat informan selalu mengecek ke 

tempat duduk murid-muridnya. Setalah 15 menit kemudian informan terlihat 

menberikan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap murid-muridnya dan muridnya 

terlihat ada yang bias menjawab dan ada yang tidak bisa, NH menjawab paling 

banyak dari teman-temannya yang lain. Kemudian informan dengan suara yang 
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rendah mengintruksikan untuk menulis di buku tulis hafalan yang ada di buku tadi 

“wess Alhamdulillah jek lumayan do kelingan..tolong hafalan seng mbok woco kuwi 

mau di salen di buku tulis di enggo sinau neng omah…terus nanti jangan lupa 

bukunya di kembalikan di perpus…” murid-muridnya pun mematuhi perintah 

informan dengan baik. 
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Untuk dapat memahami penjelasan observasi yang telah dipaparkan, peneliti 

mengurai dalam bentuk tabel observasi berikut ini : 

Tabel 10 

Hasil Observasi Informan SY 

Aspek Yang Muncul Hasil Observasi  
Komitmen 

“kecenderungan untuk 

melibatkan diri ke dalam 

keadaan apapun yang 

dilakukan, ketika individu 

dalam keadaan stress 

memiliki komitmen 

terhadap aktivitasnya 

sehingga tetap sehat 

(Kobasa, 1997)”. 

Setelah beberapa saat, salah satu murid AJ bertanya 

kepada informan“pakk..ini gimana anuu saya lupa pak”, 

kemudian informan berdiri dan berjalan menghampiri 

satu per satu tempat duduk muridnya dan kembali 

menjelaskannya dengan mengeluarkan suara yang 

rendah“oya…sini bapak jelasin lagi yang lupa 

mana…”sampai murid-muridnya paham. Kemudian 

informan berjalan menuju ke papan tulis sambil 

menunnjuk tugas yang di tulis informan sambil berkata” 

anak-anak tugas inikan berhubungan dengan pelajaran 

yang bapak jelaskan kemarin ayo di ingat-ingat lagi” 

sambil mengeluarkan suara yang rendah dan 

menganggukan kepalanya murid-murid kembali 

mengerjakan tugas yang tadi diberikan informan. 

Informan terlihat sabar dan terkadang mengajak bercanda 

serta selalu berjalan menghampiri murid-muridnya satu 

per satu untuk mengecek dan mengawasi sehingga 

muridnya paham tentang apa yang informan ajarkan. 
dengan suara yang rendah informan mengintuksikan 

muridnya untuk mengambil buku materi Bahasa Jawa di 

perpustakaan“anak-anak beberapa hari kemarin 

bapakkan menyuruh kalian mencari buku materi bahasa 

jawa di perus…nah sekarang kalian ke perpus kalian 

cari lagi buku itu..satu meja siji wae..bapak tunggu di 

kelas yaa…” murid-muridnya dengan tenang berjalan 

menuju perpustakaan. 10 Menit kemudian murid-

muridnya kembali ke ruang kelas, informan dengan suara 

yang rendah “naahh bener bukune yang itu berarti jek do 

eleng kabeh…sak iki buka halaman 23…kuwi di woco 

karo di apalke sek yaa 1-20 sek wae…nomer 1-10 

beberapa hari yang lalu kan wes tak kon ngapalke 

too…mengko tak beek’i siji-siji nek bener tak tambahi 

biji lhoo…” 
Kesimpulan :berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa informan menunjukan sikap komitmen, sikap tersebut adalah ketika informan 

harus memberikan penjelasan secara berulang-ulang kepada anak didiknya. 
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3. Informan SF 

 Kunjungan pertama dilakuakan pada tanggal 15 Oktober 2011 Peneliti masuk 

ruang kelas ketika kegiatan belajar sedang berlangsung, kelas itu terdiri dari informan  

dan 2 muridnya AN dan SS. Suasana ruang kelas sangat tenang terliat kedua 

murirnya sedang menulis di meja masing-masing. Informan mengajar dengan suara 

yang rendah ketika menjelaskan materi matematika yang sudah di tulis di papan tulis. 

Kemudian informan duduk di kursi yang ada di depan meja murid-muridnya dengan 

suara yang rendah satu per satu murid-muridnya di beri penjelasan dengan mengulang 

materi yang informan tuliskan di papan tulis ”hayoo..di perhatikan baik-

baik...minggu kemarin ibu dah jelaske materi ini lho…”. Setelah beberapa saat, 

informan dengan mengeluarkan suara yang rendah bertanya pada muridnya satu per 

satu tentang materi yang informan berikan tadi “AN…SS siapa yang mau 

mengerjakan soal di papan tulis..nanti ibu kasih biji tambahan lhoo..”,  namun 

murid-muridnya hanya diam.“ayo..ayoo..mosok lupa tho kemarin ibukan juga dah 

ngasih PR podo ngono kuwi cahh ayuu...kuwi gor tak ganti ongkone thok 

lhoo…”.kemudian SS sambil berdiri “saya bisa buu…”. SS maju ke depan dan 

menggerjakan soal yang ada di papan tulis. AN sambil tersenyum dan mengangkat 

tangan kanannya “hehe..buu kolu nggeh bisa..”. informan dengan suara yang rendah 

sambil mengelus-elus rambut SS dan AN “lhoo..gene yo isoh now..wes tambah 

pinter-pinter kabeh sekarang…”. SS dan AN sambil tersenyum kembali ke meja 

masing-masing.  
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 Kunjungan kedua, observasi dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2011 peneliti 

memasuki ruang kelas pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Di 

dalam kelas hanya ada informan dan muridnya AN sadangkan SS tidak masuk karena 

sakit. Informan terlihat dengan suara yang lembut sedang memberikan materi di buku 

yang ada di atas meja muridnya “AN..ayo di ingat-ingat lagi dan di lihat bacaannya 

dengan teliti…”AN terlihat tersenyum dan merperhatikan buku yang ada di atas 

mejanya. Informan dengan sabar menemani dan menperhtikan AN dengan duduk di 

depan meja muridnya. Beberapa menit kemudian AN bertanya sambil menunjuk buku 

yang ada di atas meja kepada informan “buuu…yang ini gimana saya agak lupa…” 

kemudian informan dengan suara yang lembut dan penuh kesabaran kembali 

memberikan penjelasan kepada AN.15 Menit kemudian informan memberi intruksi 

kepada AN untuk menutup buku dan akan memberikan pertanyaan “AN km tutup 

bukunya ibuu mau ngasih pertanyaan sama kamu…” AN merespon dengan baik apa 

yang di perintahkan oleh informan. Terlihat AN cukup lancar menjawab pertanyaan 

dari informan walaupun jawabanya kurang sempurna. Kemudian informan 

menberikan cemilan kepada AN sambil mengeluarkan suara yang lembut “AN wess 

sak iki kowe luweh pinter…isoh jawab pertanyaane mau ra ketang enek seng kurang 

sempurna tapi rapopo..seng penteng kudu sregep sinau meneh..iki ibu paring snak di 

maem mengko nek istirahat wae…sak iki tulisane mau di salen neng buku tulis di 

enggo sinau neng omah…” AN terlihat senang dan tersenyum kepada informan 

sambil menulis apa yang di intruksikan oleh informan.  



62 

 

Untuk dapat memahami penjelasan observasi yang telah dipaparkan, peneliti 

mengurai dalam bentuk tabel observasi berikut ini : 

Tabel 11 

Hasil Observasi Informan SF 

Aspek Yang Muncul Hasil Observasi  
Komitmen 

“kecenderungan untuk 

melibatkan diri ke dalam 

keadaan apapun yang 

dilakukan, ketika individu 

dalam keadaan stress 

memiliki komitmen 

terhadap aktivitasnya 

sehingga tetap seat 

(Kobasa, 1997)”. 

informan duduk di kursi yang ada di depan meja murid-

muridnya dengan suara yang rendah satu per satu murid-

muridnya di beri penjelasan dengan mengulang materi 

yang informan tuliskan di papan tulis ”hayoo..di 

perhatikan baik-baik...minggu kemarin ibu dah jelaske 

materi ini lho…”. Setelah beberapa saat, informan 

dengan mengeluarkan suara yang rendah bertanya pada 

muridnya satu per satu tentang materi yang informan 

berikan tadi “AN…SS siapa yang mau mengerjakan soal 

di papan tulis..nanti ibu kasih biji tambahan lhoo..”,   
Informan terlihat dengan suara yang lembut sedang 

memberikan materi di buku yang ada di atas meja 

muridnya “AN..ayo di ingat-ingat lagi dan di lihat 

bacaannya dengan teliti…”AN terlihat tersenyum dan 

merperhatikan buku yang ada di atas mejanya. Informan 

dengan sabar menemani dan menperhtikan AN dengan 

duduk di depan meja muridnya. Beberapa menit 

kemudian AN bertanya sambil menunjuk buku yang ada 

di atas meja kepada informan “buuu…yang ini gimana 

saya agak lupa…” kemudian informan dengan suara 

yang lembut dan penuh kesabaran kembali memberikan 

penjelasan kepada AN. 
informan menberikan cemilan kepada AN sambil 

mengeluarkan suara yang lembut “AN wess sak iki kowe 

luweh pinter…isoh jawab pertanyaane mau ra ketang 

enek seng kurang sempurna tapi rapopo..seng penteng 

kudu sregep sinau meneh..iki ibu paring snak di maem 

mengko nek istirahat wae…sak iki tulisane mau di salen 

neng buku tulis di enggo sinau neng omah…” AN terlihat 

senang dan tersenyum kepada informan sambil menulis 

apa yang di intruksikan oleh informan. 
Kesimpulan : berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa informan memiliki komitmen dalam mendidik anak muridnya, hal 

ini dapat di tunjukkan dengan informan sangat tulus membimbing anak didiknya.  
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan secara 

keseluruhan bahwa tidak semua aspek kepribadian hardiness muncul pada perilaku 

setiap informan ketika sedang menjalankan perannya sebagai guru sekolah luar biasa. 

Untuk lebih rinci, peneliti akan menguraikan dalam tabel berikut : 

Tabel 12 

Hasil Tabulasi Data Observasi Sekolah Luar Biasa Kelas B 

No Nama Guru 
Aspek 

Komitmen Kontrol Tantangan 

1 HS √  √ 

2 MY √ √  

3 SH √ √  

 

Tabel 13 

Hasil Tabulasi Data Observasi Sekolah Luar Biasa Kelas C 

No Nama Guru 
Aspek 

Komitmen Kontrol Tantangan 

1 ED √ √  

2 SY √   

3 SF √   

 

Dari data yang dipaparkan dalam tabel, disimpulkan bahwa masing – masing 

informan  menunjukkan setiap aspek kepribadian  hardiness yang berbeda. Meskipun 

demikian, aspek yang paling banyak muncul pada sikap informan ketika menjalankan 

proses belajar mengajar disekolah adalah aspek komitmen, selain itu aspek kontrol 

dan tantangan juga tampak dalam pengamatan informan. 
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c. Hasil Matriks Interview Guru Sekolah Luar Biasa B dan C 

Matriks yang akan dipaparkan berikut ini, adalah matriks yang telah 

dikategorikan berdasarkan  masing – masing aspek dari kepribadian tangguh, seperti 

komitmen, kontrol dan tantangan.  

1. Aspek Komitmen 

Tabel 14 

Matriks 1.A. Pendapat guru tentang anak berkebutuhan khusus 

INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 

ya...kalau pendapat kami...kami selaku 

guru…guru SLBB nggih kalau anak-

anak seperti itu jelas butuh 

pendidikan...yaitu jelas butuh 

pendidikan satu, karena apa untuk 

mengentaskan kemampuannya agar 

dapat mandiri...yang jelas agar dapat 

mandiri, tidak bergantung pada orang 

lain...nggih...(7-13) 

 

 
Membutuhkan 

pendidikan agar 

mandiri 
 

1.a 

 

MY B 

ya...anak yang me...mengalami 

kekurangan kebutuhan khusus gitu, 

kelainan khusus begitu nah untuk itu 

sangat perlu bantuan...perlu bantuan 

guru-guru karena sangat membutuhkan 

uluran tangan dari pendidik-pendidik 

yang khusus nya guru ABK...yaitu pada 

guru umum itu ndak mungkin bisa 

menangani anak seperti itu jadi perlu 

penanganan khusus dan juga diberi 

pelatihan yang khusus ya mungkin bisa 

dicampur dengan...yang lain...yang 

umum atau yang lain...(7-14) 

 

 

 
Memerlukan 

penanganan dan 

pelatihan khusus 
 

1.a 

 

SH B 

oooo...anak yang mempunyai...yang 

memiliki kebutuhan khusus itu harus di 

bantu seoptimal mungkin sisa yang ada 

di dalam anak itu, sehingga anak itu 

bisa berkopetensi seperti anak yang 

pada umumnya...(7-11) 

 
Membutuhkan 

bantuan 

seoptimal 

mungkin 

 

 

1.a 

 

ED C 

ya...seperti mereka memang 

harus...gimana ya...kalau kita mengajar 

kita tidak hanya mengajar, tetapi kita 

 

 

 

 

 

1.a 
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juga harus memberi bimbingan, 

memberikan  kasih sayang...saya 

kadang-kadang juga keras kalau 

mengajar, soalnya kalau anak-anak gini 

kalau ndak di keras kan kadang… (20-

26). iya…kadang susah, kadang mereka 

bertengkar, kadang mereka semaunya 

sendiri, tapi selain keras juga harus 

di…di apa ya...di imbangi dengan kasih 

sayang lah..(28-31). kadang saya 

keras...kadang suatu ketika saya sayang 

seperti anak saya sendiri...(33-34) 

 
Membutuhkan 

bimbingan dan 

juga kasih 

sayang  

 

SY C 

emmmmmm…anak berkebutuhan 

khusus adalah anak yang membutuhkan 

pelayanan khusus di bidang 

pendidikan...ya intinya itu nggih…(3-6) 

Membutuhkan 

pelayanan 

khusus dibidang 

pendidikan 

 

1.a 

 

SF C 

hahaha...apa ya mas..menurur saya 

sebagai pengajar yaaa…ABK itu harus 

di bina dan di bimmbing supaya mereka 

dapat mandiri dalam keseharianya gitu 

nggih mas…(8-11). 

 
Membutuhkan 

bimbingan dan 

binaan agar 

mandiri 

 

 

1.a 
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Tabel 15 

Matriks.1.B.  Kesulitan yang dialami pada saat mengajar di kelas 

INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 

untuk anak tuna rungu ya khusus nya 

yang saya pegang itu...kesulitannya 

pripun nggih mas...yang jelas satu 

komunikasi itu yang memang itu 

jelas...nggih...yang kedua untuk kelas 

tiga khususnya yang saya pegang itu kan 

nakal-nakale ya mas…(16-21).  yang 

limo lanang kabeh...itu untuk 

memfokuskan mata ke anu...ke 

saya...biar melihat saya susah 

sekali...(25-26) nggih....pun niku, yang 

jelas niku memfokuskan bisa melihat 

saya menerangkan dah…susah itu 

kadang pada ngobrol sendiri sana-

sini...nah ini untuk anak B, karena untuk 

anak B memang sendiri ndak 

campur...(29-33) 

 

 

 

 

 

 

 
Kesulitan dalam 

berkomunikasi dan 

fokus belajar 

 

 

1.b 

 

MY B 

ya ada suka ada duka nya...ya pokoknya 

kalau anaknya itu nurut ya enak aja, tapi 

kalau ada anak yang itu maunya itu 

pelajaran itu yang sudah bisa anak 

itu....tapi kalau anu........pelajaran baru 

itu kadang-kadang itu anu...ngeluh...(20-

25). maunya anak kalau ada pelajaran 

baru kan pasti belum bisa...mengalami 

kesulitan nah itu maunya ya...ndak mau 

gitu lho tapi akhir nya ya terus  juga mau 

dan bisa mengikuti…(37-40).  

 

 

 

 

 
Kesulitan dalam 

adaptasi materi 

baru 

 

 

1.b 

 

SH B 

kesulitan itu pasti ada tapi selama ini 

mengajar untuk anak B itu kesulitannya 

terletak pada alat peraga, karena apa...dia 

kan tidak mendengar....(17-19). 

sedangkan dia butuh benda konkrit...jadi 

dari segi...segi pembelajaran itu..(21-22). 

yang kedua itu ya...alat...alat bantu 

dengar...alat bantu dengar anak itu 

sebagian ada yang punya sebagian ada 

yang mendapatkan bantuan...tapi 

kadang-kadang malas makai...(24-27). 

 

 

 

 
Kesulitan karena 

keterbatasan alat 

peraga yang 

kurang 
 

 

 

1.b 

 

ED C 

ya kesulitane ya...kadang kesulitane niku 

kadang ada anak itu kadang...kita baru 

masuk itu anak-anak belum ada itu baru 

 

 

 

 

 

1.b 
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ada gurunya...(47-49). tapi 2 anak itu 

harus nya kan harus duduk manis itu 

ya...tapi mereka tidak mau, padahal 

mereka sudah keluar…jajan...(54-56). 

tapi karena mereka ndak tahu waktu nya 

istirahat mereka istirahat, waktunya 

masuk masuk...tapi kan anaknya juga 

perlu perhatian khusus jadi kan mereka 

ya...kaya semaunya sendiri gitu lho 

mas...(61-65) 

 

 

 

Kesulitan karena 

anak bertindak 

semaunya sendiri 

 

SY C 

Emmmmm...kesulitan sich banyak sekali 

karena disebabkan oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah media pendidikan 

itu sendiri mas...kemudian...(23-26).  

Kesulitan karena 

media pendidikan 

terbatas 

 

1.b 

 

SF C 

paling cara mengajarnya itu harus di 

ulang-ulang mas walaupun begitu 

mereka punya kelebihan…(24-26). 

Kesulitan dalam 

proses mengajar 
 

1.b 
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Tabel 16 

Matriks.1.C.  Cara menghadapi anak berkebutuhan khusus pada saat mengajar 

INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 

gimana ya mas...kalau dengan 

kekerasan nanti pasti mereka 

marah...(37-38). ...ya akhirnya saya 

diamkan sebentar dia...kalau saya 

sudah diem kan dia juga ikut diam, 

jadi sudah bisa duduk diam baru saya 

ngomong dia sudah bisa 

memperhatikan, kadang –kadang 

diemnya Cuma sedilit nanti gitu lagi, 

kadang ya saya keplak pelan...saya 

ancam begini sudah takut ngoten 

nggih...(43-49).  

 

 

 

 
Cara 

menghadapi 

dengan 

mendiamkan 

siswa. 

 

 

1.c 

 

MY B 

ya perlu kesabaran, perlu ketulusan 

biar anak itu tertarik pada pelajaran 

yang di berikan itu.......kita harus bisa 

memberi rangsangan gitu...(44-47). 

dikasih anu...opo itu...pokoke bahasa 

jawanya di “lem” itu...jadi harus 

anu...anak itu di lem..biasanya anak-

anak itu anu kurang…seperti kurang 

kasih sayang di rumah itu jadi minta 

perhatian dari gurunya...merasa yang 

bisa tahu nasibnya dia itu hanya 

gurunya gitu, jadi kadang-kadang 

orang tuanya itu ndak bisa di ajak 

komunikasi maksudnya dia itu apa 

kurang bisa…kurang bisa 

menerima…menerima 

gitu...komunikasinya gitu lho...tapi 

kalau gurunya kan bisa, jadi 

lebihnurut sama gurunya karena 

gurunya tahu anak itu maunya diberi 

kasih sayang...adi sangat 

membutuhkan kasih sayang..(62-74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melalui 

ketulusan dan 

kesabaran 
 

 

 

1.c 

 

SH B 

ya...kita...kita optimalkan seperti anak 

normal umumnya...ya...dari awal 

anu...ya persiapan,kegiatan, 

penutup…(44-46). 

melalui 

persiapan 

pengajaran 
 

 

1.c 

 

ED C 

Jadi kan ada timbal balik lah…. (36-

40).. jadi anak-anak kadang juga 

dekat sama saya…tapi kalau pas saya 

mengajar ya mengajar, tapi pas kalau 

Melalui 

pendekatan 

personal. 
 

 

 

1.c 
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mengajar saya memang keras harus 

disiplin...saya kan ndak mau anak-

anak semaunya kaya gitu. Ini tadi kan 

mereka sambil main…(39-43). 

 

 

 

 

SY C 
Ya....kita harus mampu 

emmmm....telaten…ya istilahnya 

membuatkonduksifitas....(43-44).  

Melalui 

ketelatenan  
1.c 

 

SF C 

kalau itu yaa yang pasti dengan 

pendekatan ya mas..pelan-pelan kita 

bimbing karena kan anak-anak sangat 

lemah dalam ingatannya.. (141-143) 

Melalui 

bimbingan dan 

ketelatenan  
1.c 
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Tabel 17 

Matriks1.D. Cara guru mengatasi kendala ketika mengajar 

INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 

saya individualkan...nanti kalau ndak 

begitu nanti tidak nopo mas 

jenenge...materinya tidak tersampaikan 

sama dengan teman nya...(57-59). 

Cara mengatasi 

melalui 

pembelajaran 

individual 

1.d 

 

MY B 

Gini yaaaa…mas kita harus telaten, 

sabar dan lebih perhatian dengan anak-

anak supaya anak itu dapat mengerti 

apa yang kita ajarkan apalagi kalau 

pelajaran baru emmmm...ya itu karena 

itu...kalau pelajaran baru...(155-159). 

Melalui 

ketelatenan dan 

perhatian 

1.d 

 

SH B 

ooooooo…kalau untuk mengatasi  

kendala kita melihat kendalanya dulu, 

kalau anak itu...kendala pribadi itu 

perlu pendekatan, pada saat ini lainnya 

membaca lancar dia tidak membaca 

padahal kemarin bisa membaca lancar 

mungkin karena dia dirumah ada 

hambatan dari orang tua. Tapi kalau 

buka pixel memang anak SLB itu 

sekelas tiga tapi kemampuannya kan 

lain-lain…(49-57). lha itu kita 

lihat...nanti kalau soal sementara semua 

sama, tapi kalau ada yang kesulitan kita 

lakukan pendekatan…(59-61). 

Melalui 

pendekatan 

personal 

1.d 

 

ED C 

ya...kalau untuk mengatasi masalah 

seperti itu ya...kita ya harus...kita harus 

memang lebih keras...(68-70). Juga 

harus dengan kasih sayang juga harus 

kita terapkan dalam itu, karena anak-

anak gini kan mereka membutuhkan 

perhatian...(72-74). 

 

 

 
Melalui perhatian 

ekstra 
 

 

 

1.d 

 

SY C 

Ya intinya kita mencari solusi, sing 

tepat nggih. Artinya bagaimana segala 

masalah itu bisa kita atasi atau artinya 

atau bersifat spontanitas, seketika untuk 

menyingkat waktu, karena butuh nopo.. 

harus disesuaikan dengan unsure-unsur 

lain.. (55-60).. misalnya dengan wali 

 

 

 
Melalui pencarian 

solusi secara 

spontan  

 

 

1.d 
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kelas ya tho.. saya yang namanya 

kendala itu kan banyak sekali tho… 

kathah.. ya tho.. ada yang berhubungan 

dengan anak itu sendiri, ada yang dari 

orang tua, bahkan institusi kita juga 

perlu diperhatikan lha,. Ngoten nggih 

(62-67). 

SF C 

iya kaya jibril kita mengingatkan...hari 

ini kita menerangkan misale 

matematika kita menerangkan masalah 

bulan kaya gitu, udah dikasih soal 

suruh mengerjakan bisa, besok masih 

bisa, satu minggu lagi kita ulang 

mungkin sudah lupa…ya pokoke kita 

harus pelan-pelan kaleh sabar nggih 

mas walaupun harus mengulang terus 

itu kan sudah menjadi kewajiban nggih 

sebagai pengajar jadi gak boleh emosi 

mas kasihan sama anaknya nggih 

hahahha...(44-54). 

 

 

 

 

 
Melalui 

bimbingan dan 

ketelatenan  

1.d 
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Tabel 18 

Matriks 1.E. Faktor yang menyebabkan guru stress saat mengajar 

INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 

Emmmm tingkah laku anak 

nggih mas suka ramai sendiri 

yang terkadang membuat 

penyampaian materi itu kurang 

tersampaikan mungkin cuma itu 

nggih mas...(64-67)  

 

Kondisi kelas 

yang tidak 

kondusif  

1.e 

 

MY B 

yaa cuma jengkelnya itu mmm 

kalau di suruh mengerjakan soal 

mas kadang-kadang anaknya 

gak mau mengerjakan…(89-81) 

Kondisi kelas 

yang tidak 

kondusif  

1.e 

 

SH B 

stres karena diri sendiri nggih 

mas...(67-68). kalau stres nya 

saya itu mas karena apa ya...di 

rumah capek mungkin, keluarga 

baru ada masalah mungkin,(75-

77) 

Persoalan pribadi 
 

1.e 

 

ED C 

saya sich...cuma jengkel kalau 

pas anak-anak itu bertengkar 

sendiri pas di dalam kelas 

mas...(96-97) 

Kondisi kelas 

yang tidak 

kondusif  

 

1.e 
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INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

SY C 

kalau menurut saya yang 

membuat kita stres saat 

mengajar itu jane lebih banyak 

dari faktor intensitas kita 

sendiri...(70-72). iya dari 

intensitas kita sendiri...karena 

nopo...kalau kita lihat dari nopo 

nggih...emmmmmm unsur 

siswa ,kemudian lingkungan 

kelas atau lingkungan sekolah 

itu sendiri, itu kan kembalinya 

dalam diri kita tho mas.......saya 

kira itu 

cukup...emmmmmmm...institusi 

kita ini sebenarnya juga sangat 

berpengaruh bagaimana kita 

bisa...apa nggih 

istilahipun...menyesuaikan 

terhadap suatu keadaan dimana 

kodisi kejiwaan kita saat itu 

sedang...istilahe nopo 

nggih...baru dekatin sombong, 

tidak muut...nggih...tinggal kita 

intinya...tinggal guru...tinggal 

guru nggih....(74-86) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Persoalan 

pribadi  1.e 

 

SF C 

kadang enten roso rodok anyel 

karena terlalu sering 

mengulang-ulang terus tapi ya 

masih saya maklumi mas karena 

anaknya kondisinya kan seperti 

itu…(71-74) 

 
Proses 

mengajar 

yang menjadi 

lambat 

 

 

1.e 
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Tabel 19 

Matriks 1.F Hal yang membuat guru mampu mengatasi kendala yang dialami 

INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 

apa ya mas ya...saya ajak bergurau 

biasanya…(72). kalau anak-anak sudah 

baru tegang-tegange saya ajak bergurau 

atau saya ajak bermain gitu aja...bermain 

tapi sambil belajar, biar ngak terlalu 

tegang lah mas anak-anak...(74-77) 

 

Mengajak murid 

untuk belajar 

sembari bermain  

1.f 

 

MY B 

ya...pendekatan kita dengan anak...itu 

akan bisa mengatasi, kalau kita tahu 

jiwanya anak, tahu kepribadian anak kita 

mudah mengatasi anak itu maunya 

gimana...mungkin kita tidak sehati 

dengan anak sulit itu mengatasi kesulitan 

anak. Tapi kalau kita sudah tahu apa 

yang dirasakan anak, sudah tahu 

kepribadian anak mudah...(90-96). iya 

dekat...perlu pendekatan itu...sangat 

penting seperti kita harus bisa menjiwai 

perasaan anak itu nomor satu…(98-100). 

 

 

 

 

 

Melalui 

pendekatan 

personal  

 

1.f 

 

SH B 

makanya tadi apa tadi sehubungan 

dengan...sehubungan dengan apa tadi 

pertanyaannya yang tadi perlu 

pendekatan,sabar dengan anak-anak 

kemudian menbuat anak itu betah dikelas 

gitu mas..(91-95). 

Melalui 

pendekatan 

personal 

1.f 

 

ED C 

iya harus sabar...harus perhatian, harus 

perhatikan satu-satu,… …(87-88). 
Melalui 

kesabaran dan 

perhatian 

1.f 

 

SY C 

Ya...penguasaan diri...penguasaan diri 

nggih...iya,...penguasaan diri..ya kita 

sebagai guru ya harus kita opo 

nggih...kalau murid perlu perhatian ya 

harus diperhatiin...(89-92). 

 

 
Penguasaan diri   

 

1.f 

 

SF C 

memang perlu pendekatan pelan-

pelan…emmm untuk mengajar anak-

anak SLB itu memang perlu pendekatan, 

kita ajak bercanda tapi tetap tegas...tegas 

nggih...(280-283). 

Melalui 

pendekatan 

personal 
1.f 
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2. Aspek Kontrol 

 

Tabel 20 

Matriks 2.B Cara yang dilakukan guru agar dapat lebih dekat dengan siswa 

 
INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 

wah ya itu...saya kalau sama anak-anak 

B ngobrol itu kita bisa lebih dekat seperti 

teman...saya ajak ngobrol, kalau dia 

memberi tahu saya menanggapi, kalau 

pagi sudah datang ditanya sudah sarapan 

apa belum, tadi makan apa, yang nganter 

siapa, itu saya ajak ngobrol seperti itu , 

jadi agar dekat ya seperti itu sama anak-

anak..(94-101). komunikasi...iya betul 

he’em...(103). 

 

Membangun 

hubungan yang 

personal 

 

 

2.b 

 

MY B 

ya seperti anu...saya perlakukan sebagai 

saya orang tua, saya beri perhatian yang 

lebih..(124-125). juga sebagai 

guru…mungkin dirumah orang tuanya 

ndak bisa memperlakukan anaknya 

seperti saya, tapi kalau bisa 

memperlakukan anak seperti...sebagai 

orang tua juga sebagai guru...(127-131). 

Memperlakuka

n layaknya 

anak sendiri 

 

2.b 

 

SH B 

emmmmmmm...itu anu...pertama 

memang doa ya...(117). yang kedua 

itu…walaupun penampilan saya 

kelihatan galak ya tapi anak-anak itu 

deket lho sama saya...(120-122). iya saya 

juga ndak tahu.....saya tuch kalau 

menyelesaikan pelajaran kalau mas bisa 

melihat saya menyelesaikan pelajaran 

ndak tak buat-buat dari luar atau dari 

mana...memang jarang-jarang itu saya 

langsung to the point masalahnya saya 

gali anak itu, setelah saya gali dari anak 

saya tarik ke pelajaran...(124-129). 

 

Membangun 

hubungan yang 

personal 

2.b 

 

ED C 
ya gini mas...kalau anak itu belum 

paham dalam hal pelajaran ya kita dekati 

satu per satu begitu juga kalau pas ramai 

 
Memberikan 

perhatian ekstra 

2.b 
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atau bertengkar nggih kita dekati kita 

arahkan dengan bahasa yang halus nggih 

mas biar gak marah...(115-119) 

 

SY C 

Pendekatan  secara 

intensif...personal...misalkan personal, 

masalahe nopo kalau kita ndak dekat 

dengan siswa kita sulit nggih...agek nopo 

nggih...katakanlah dari siswa itu ada 

unsur  tidak senang dengan kita saja kita 

sudah ndak ngaruh nggih...berlaku atas 

segala hal, intine niku...(110-116).  

Membangun 

hubungan yang 

personal 

2.b 

 

SF C 
dari dua anak mesti tidak saya beda-

bedakan saya beri perhatain yang sama 

nggih mas...(59-60). 

Melalui 

bimbingan tanpa 

diskriminasi 

2.b 
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Tabel 21 

Matriks 2.D. Tujuan guru mendidik anak berkebutuhan khusus 

INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 

Emmmm apa ya mas…ingin 

memandirikan anak terusss 

anu...memberikan anak pengetahuan dan 

bekal nggih mas supaya anak itu tidak 

ketinggalan dalam kehidupan 

bermasyarakat ngoten nggih…(126-130). 

 

Memandirika

n siswa 2.d 

MY B 

yaa…seperti yang saya ungkapkan tadi ya  

mas..supaya anak itu bisa hidup mandiri 

layaknya anak normal lain…kan kasihan 

kalau anak itu tidak di beri pendidikan gitu 

nggih mas biar bisa bermsyarakat 

nggih...(192-196). 

Memandirika

n siswa 
2.d 

SH B 

gini ya mas…eemmm…walaupun anak itu 

mempunyai berkebutuhan khusus kita 

sebagai guru harus lebih terpacu untuk 

mengoptimalkan kemampuan anak agar 

bisa mandiri dalam mengerjakan 

kebutuhan sehari-hari dan bermasyarakat 

gitu mas…(166-171). 

Memandirika

n siswa 
2.d 

ED C 

tujuannya yaaa..supaya anak berkebutuhan 

khusus itu bisa mandiri nggih mas seperti 

anak-anak normal lainnya, terus agar anak 

itu dapat bersosialisasi nggih dalam 

bermasyarakat..(122-125). 

Memandirika

n siswa 
2.d 

SY C 

Yaa…tujuanngya agar anak itu punya 

bekal lah untuk hidup di masyarakat, kan 

jenengan ngertos dewe to keadane anake 

koyo ngoten..(141-143). intine agar anak 

itu mandiri lah mas ngoten nggih…(145-

146). 

Memandirika

n siswa 
2.d 

SF C 

Pripun nggih mas itu kan sudah menjadi 

tanggung jawab kita sebagai pengajar 

nggih jadi yaa..kita lakukan dengan ikhlas 

nggih supaya anak itu tidak malu dan lebih 

mandiri ngoten… (77-81) 

Memandirika

n siswa 
2.d 
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3. Aspek Tantangan 

Tabel 22 

Matriks 3.C. Pelajaran yang dapat diambil dari mengajar anak berkebutuhan khusus 

INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 

pokoknya sabar dalam menghadapi 

anak-anak....ya mung itu saya 

yang...yang terngiang itu ya...harus 

sabar menghadapi anak –anak 

seperti itu..ya intinya pokoke 

membuat kita lebih bersabar nggih 

mas..(152-157). 

 

Mengajarkan 

kesabaran 
3.c 

MY B 

itu saya...selain kita anu ya...melihat 

kebelakangnya ya disamping kita di 

dunia itu mencari nafkah...(200-

202). kan juga dapat pahala karena 

menolong orang yang nasibnya 

kurang beruntung hahahaha..ada 

dua kalau yang lain…kalau yang 

umum kan hanya ndak 

se...anu...seperti orang anak ABK 

ya...kalau saya lain 

hahhahahaha...(204-208) 

Membantu 

sesama 

manusia 

3.c 

SH B 

wah...banyak 

mas...menyenangkan... 

emmmmmmm...kesulitan yang ada 

dihadapan anak itu dengan kesulitan 

yang ada dirumah tangga itu 

kadang-kadang bisa terbantukan itu 

setelah kita itu mendekati anak itu, 

bercanda dengan anak pokoknya di 

buat senanglah mas..(177-183). 

Membantu 

sesama 

manusia 

3.c 

ED C 

ooooo..kalau itu mas yaa…emmm 

ya kita dapat lebih bersabar dalam 

menghadapianak-anak 

berkebutuhan khusus. 

emmmm...pokoknya melatih diri 

kita agar lebih sabar dalam 

keseharian gitu nggih mas...(178-

182). 

 

Mengajarkan 

kesabaran 
3.c 

SY C Banyak hal yang dapat kita ambil  3.c 
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hikmahnya…(177). nggih...dalam 

arti ngeten...ketika kita menghadapi 

anak-anak yang demikian padahal 

kita dalam kondisi yang normal… 

minimal bisa jadi tahu lah anak 

didik kita, tidak hanya pelajaranya 

secara dari hati kita bisa mengambil 

hikmah. Ya kalau kita dalam 

kehidupan kita apapun yang terjadi 

anak-anak kita kaya gimana...(179-

191). 

 

 

 
Mengajari cara 

menghadapi 

anak sendiri 

SF C 

ooo...ono...ada banyak sekali 

ya...dari itu kan kita bisa mendidik 

anak kita lebih baik dirumah 

ya...(85-87). 

Mengajari cara 

menghadapi 

anak sendiri 
3.c 
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Tabel 23 

Matriks 3.D. Pengaruh mengajar anak berkebutuhan khusus pada kehidupan guru 

INFORMAN SLB  URAIAN Analisis Koding 

HS B 
pripun nggih mas…lebih sabar nggih 

mas anu…luweh cedak ngoten lah 

sama anak sendiri hehehe…(164-166). 

Melatih diri 

bersabar 
3.d 

MY B 

iya...berpengaruh sekali...karena kita 

dengan mengajar itu rasa iba, rasa 

perikemanusiaan 

terhadap...terhadap...sesama…sesama 

itul 

ebih...meningkat...meningkat...hahahah

a...(211-214). 

Melatih 

kepekaan sosial 
3.d 

SH B 

ya...berpengaruh...mungkin dari doa-

doa anak-anak itu bisa sukses 

gitu...(188-189). iya alhamdulillah saya 

rasakan sukses dalam kehidupan rumah 

tangga dan karir saya mas..(192-193). 

Memberikan 

perubahan 

dalam 

memangdang 

hidup 

3.d 

ED C 

Iya...cuma, pokoke kita ndak 

ndendamlah ngak dibawa dalam 

keseharian...nah profesional 

ngoten...pokoke kita ngajar ya ngajar 

gitu lah, kalo dah dirumah ya sudah, 

gitu…(187-189). iya tidak boleh punya 

rasa benci, rasa dendam kaya gitu kan 

ndak boleh...(192-193). jadi yang 

ngajar iklas lah dan sabar gitu...(195). 

 

 

 

Melatih diri 

bersabar 

3.d 

SY C 

apa yang kita lakukan disini ini itu 

sangat berpengaruh pada kehidupan 

kita sehari-hari, dan itu positif atau 

negatif…positifnya kita dapat lebih 

sabar kalau negatifnya kalau masalah 

di sekolah kebawa dirumah. Intinya 

melatih diri kita untuk lebih bersabar 

nggih mas…(198-204). 

 

 

Melatih diri 

bersabar 

3.d 

SF C 

ya anu mas…melatih diri nggih supaya 

lebih bersabar dalam kehidupan sehari-

hari mmm terus agar lebih peduli nggih 

kaleh sesama ngoten nggih mas…(97-

100). 

 

Melatih diri 

bersabar 

3.d 
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D. Tabulasi Data Berdasarkan Kategori Koding 

Berdasar dari matriks yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka tabulasi 

data yang akan disajikan berikuti ini merupakan hasil dari analisa koding dari setiap 

jawaban informan, yaitu : 

Tabel 24 

Tabulasi Data Informan 

No Aspek Koding Kategorisasi  

Informan 

SLB B SLB C 
HS MY SH ED SY SF 

1. Komitmen 

(commitment), 

1A Membutuhkan pendidikan + - - - - - 
Membutuhkan pelayanan khusus - + - - + - 

Membutuhkan bantuan yang 

optimal 
- - + - - - 

Membutuhkan bimbingan - - - + - + 

1B Sulit berkomunikasi + - - - - - 

Adaptasi materi baru - + - - - - 

Kurangnya media peraga - - + - + - 

Siswa bertindak semaunya - - - + - - 

Sulit dalam proses mengajar  - - - - - + 

1C Mendiamkan siswa  + - - - - - 

Melalui ketulusan dan 

kesabaran 
- + - - - - 

Persiapan mengajar yang 

maksimal 
- - + - - - 

Pendekatan personal - - - + - - 

Membimbing dengan 

ketelatenan 
- - - - + + 

1D Pembelajaran individual + - - - - - 

Ketelatenan dan kepedulian - + - - - + 

Pendekatan personal - - + - - - 

Perhatian ekstra - - - + - + 

Memberi solusi secara spontan - - - - + - 
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Tabel 25 

Tabulasi Data Informan 

No Aspek Koding Kategorisasi 

Informan 

SLB B SLB C 
HS MY SH ED SY SF 

 Komitmen 

(commitment), 

1E Kelas tidak kondusif + + - + - - 

Persoalan pribadi - - + - + - 

Proses mengajar lambat - - - - - + 

1F Mengajak belajar sembari 

bermain 

+ - - - - - 

Pendekatan personal - + + - - + 

Kesabaran dan perhatian - - - + - - 

Penguasaan diri - - - - + - 

2. Kontrol 

(control) 

2B Membangun hubungan 

personal  

+ - + - + - 

Memperlakukan layaknya 

anak sendiri 

- + - - - - 

Memberikan perhatian 

ekstra 

- - - + - - 

Bimbingan tanpa 

diskriminasi 

- - - - - + 

2D Memandirikan siswa + + + + + + 

3. Tantangan 

(challange) 

3C Mengajarkan kesabaran  + - - + - - 

Membantu sesama siswa - + + - - - 

Mengajari cara anak 

menghadapi anak  sendiri 
- - - - + + 

3D Melatih bersabar + - - + + + 

Melatih kepekaan sosial - + - - - - 

Memberikan perubahan 

dalam memandang hidup 
- - + - - - 
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C. Pembahasan 

Dari data yang telah dipaparkan pada hasil penelitian yang dilakukan melalui 

observasi dan wawancara diatas, dapat dijelaskan lebih rinci bahwa guru Sekolah 

Luar Biasa baik yang masuk dalam kategori B atau yang khusus mengajar tuna rungu, 

dan kategori C yang khusus mengajar tuna grahita memiliki setiap karakteristik yang 

diuraikan dalam teori kepribadian tangguh (hardiness), seperti berikut ini:  

a. Hasil Observasi Setiap Kategori Informan 

Pada hasil observasi ditemukan data bahwa dari 3 orang guru di Sekolah Luar 

Biasa B, tidak semuanya menunjukkan ke 3 aspek dalam kepribadian tangguh 

dipribadi guru, seperti HS yang menampilkan 2 dari 3 aspek kepribadian tangguh 

seperti komitmen dan tantangan, sedangkan MY dan SH menggambarkan aspek yang 

berbeda, yaitu komitmen dan kontrol.  

Sekolah Luar Biasa C juga menujukkan hasil yang berbeda dengan 

sebelumnya. Guru Sekolah Luar Biasa C yaitu ED menggambarkan karakteristik 

aspek komitmen dan kontrol sepanjang observasi dilakukan, sementara SY dan SF 

hanya dapat menampilkan aspek tantangan. 

b. Hasil Tabulasi Data Wawancara 

Aspek Komitmen 

Data dari observasi sebelumnya, sejalan dengan data yang ditemui oleh 

peneliti melalui wawancara yang dituang kedalam matriks dan dikategorisasikan oleh 

peneliti, bahwa  guru Sekolah Luar Biasa B mengalami berbagai hambatan mengajar 

seperti sulit berkomunikasi (1b), kurangnya media peraga (1b), kelas tidak kondusif 
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(1e), dan adanya persoalan pribadi (1e). Sementara, pada Guru Sekolah Luar Biasa C, 

terungkap melalui kurangnya media peraga (1b), siswa bertindak semaunya (1b), sulit 

dalam menjalankan proses mengajar (1b), kelas yang menjadi tidak kondusif (1e), 

dan adanya persoalan pribadi yang mempengaruhi proses belajar (1e), sehingga 

proses mengajar menjadi lambat (1e). 

Aspek komitmen para informan dalam menghadapi siswa yang berkebutuhan 

khusus termanifestasi dalam berbagai kategori alasan, seperti guru Sekolah Luar 

Biasa B yang menghadapi siswanya yang mulai menggangu proses belajar mengajar 

melalui mendiamkan siswa (1c), ketulusan dan kesabaran (1c), persiapan mengajar 

yang maksimal (1c), dan guru Sekolah Luar Biasa C yang menggunakan metode 

pendekatan personal serta membimbing yang penuh ketelatenan (1c). Hasil analisa 

data penelitian ini, sejalan dengan yang diuraikan oleh Hadjam, dkk (2004) bahwa 

kepribadian tangguh mengacu pada kemampuan individu untuk bertahan dalam 

menghadapi sters.  

Banyaknya kendala dan tantangan yang di hadapi informan, tidak membuat 

informan putus asa dalam mendidik murid-muridnya, dalam hal tersebut informan 

semakin memiliki sikap kesabaran dan kepedulian yang besar dalam mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapinya. Apa yang dialami informan senada dengan 

penjelasan (Kobasa, 1997) yang menjelaskan bahwa ketika individu dalam keadaan 

stress, individu yang memiliki komitmen terhadap aktifitas-aktifitasnya akan tetap 

sehat. 
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Aspek Kontrol 

Data lainnya yang terkategorisasi dalam matriks adalah kemampuan kontrol 

yang termanifestasi dalam berbagai uraian. Guru Sekolah Luar Biasa B mengungkap 

bahwa ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk lebih dekat dengan siswa yang 

diajar, diantaranya adalah membangun hubungan personal serta memperlakukan 

layaknya anak sendiri (2b). Sedangkan untuk guru sekolah luar biasa C, kemampuan 

tersebut terungkap melalui membangun hubungan personal dengan siswa (2b), 

memberikan perhatian ekstra (2b), serta memberikan bimbingan tanpa diskriminasi 

(2b). 

Kemampuan kontrol yang bersifat personal yang dibangun oleh informan 

kepada murid-muridnya, dipandang oleh Kobasa (1997) merupakan kecenderungan 

untuk menerima dan percaya bahwa setiap informan dapat mengontrol dan 

mempengaruhi suatu kejadian dengan pengalamannya ketika berhubungan dengan 

hal-hal yang tidak terduga. 

Usaha kontrol yang dilakukan informan sebenarnya tidak lain bertujuan untuk 

mengatasi tekanan yang menimbulkan stres, dengan sikap kontrol yang baik, maka 

situasi yang memicu stres bisa diredam atau diminimalisir. Hal tersebut berkaitan erat 

dengan penjelasan Setyorini (2005) yang mengungkapkan bahwa individu yang 

memiliki kontrol yang kuat cenderung mereaksi peristiwa yang menimbulkan stres 

dengan cara yang positif . Selain itu sikap kontrol akan memelihara kesehatan 

seseorang walaupun berharap dengan kejadian-kejadian yang umumnya dianggap 

penuh stres. 
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Aspek Tantangan 

Hasil penelitian lainya, menemukan fakta yang mengarah pada kecenderungan 

para guru sekolah luar biasa B dan C memiliki kepribadian tangguh yang terwujud 

melalui aspek tantangan. Guru Sekolah Luar Biasa B melihat pelajaran yang dapat 

diambil sepanjang menjadi guru adalah mengajarkan kesabaran (3c), dapat membantu 

sesama (3c), melatih kepekaan sosial (3d), serta memberikan perubahan dalam 

memandang hidup (3d). Dilain pihak, guru Sekolah Luar Biasa C memandang 

pelajaran yang dapat dipetik dari mengajar di sekolah tersebut adalah dapat menjadi 

bahan dalam mengajar diri pribadi guru dalam menghadapi anak sendiri (3c), serta 

sangat melatih terbentuknya sifat sabar (3d).  

Uraian yang ditampilkan diatas, merupakan refleksi dari aspek tantangan yang 

muncul dalam kepribadian tangguh yang ada pada diri informan. Kobasa (1997) 

berpendapat bahwa individu yang memiliki karakteristik menyukai tantangan 

memandang hidup sebagai suatu tantangan yang menghasilkan dan dinamis, serta 

memiliki kemauan untuk maju. Individu yang seperti ini akan tetap lebih sehat 

daripada individu yang memandang perubahan sebagai suatu ancaman 

Selajutnya dijelaskan Astuti (1994) bahwa pada saat menghadapi kejadian-

kejadian yang menimbulkan stress, individu yang tangguh juga akan mengalami 

stress, namun hal tersebut dianggap sebagai suatu yang dapat dikendalikan, dan 

sebagai nilai-nilai yang potensial bagi perkembangan pribadinya (challenge). Reaksi-

reaksi ini akan menentukkan tindakan yang akan mengubah kejadian-kejadian yang 

penuh stress menjadi suatu yang bermanfaat bagi dirinya. 
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D. Kelemahan Penelitian 

Hasil penelitian mengenai Kepribadian Tangguh Pada Guru Sekolah Luar 

Biasa B dan C juga terdapatkelemahan yaitu dalam proses observasi, kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru kepada siswa tidak terlalu memunculkan prilaku-

prilaku yang mengarah pada kepribadian tangguh. Sehimgga untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk bisa melakukan observasi secara berkelanjutan 

sehingga data yang diharapkan bisa terkumpul. 


