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Abstraksi : Guru dengan kepribadian tangguh adalah guru yang 

mempunyai fungsi sebagai sumber perlawanan pada saat individu menghadapi 

stres. Secara umum orang yang berkepribadian tangguh, menunjukkan adanya tiga 

karakteristik yang menonjol, yaitu: komitmen, kontrol, dan tantangan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dan mendeskripsikan 

kepribadian tangguh (Hardiness) pada guru sekolah luar biasa B dan C. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah guru sekolah luar biasa B dan 

C di Sukoharjo sebanyak 6 orang, dengan krriteria yang telah ditentukan peneliti. 

Hasil penelitian yang dilakukan rmenunjukan bahwa setiap guru di sekolah luar 

biasa B dan C memiliki kepribadian tangguh ketika menghadapi siswa 

berkebutuhan khusus. Meskipun, dari hasil dari observasi dan wawancara setiap 

informan menunjukkan perbedaan dalam menonjolkan aspek-aspek dalam 

kepribadian tangguh. 

 
Kata kunci : kepribadian tangguh (Hardiness), guru sekolah luar biasa B dan C. 
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PENDAHULUAN 

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.  

Tanggung jawab pendidikan anak-

anak berkebutuhan khusus di sekolah 

terletak ditangan pendidik, yaitu: guru 

Sekolah Luar Biasa. Itu sebabanya para 

pendidik harus dididik dalam profesi 

kependidikan, agar memiliki kompetensi 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

dan fungsinya secara efisien dan efektif 

(Hamalik, 2003). Upaya meningkatkan 

profesionalitas guru Sekolah Luar Biasa dari 

aspek pendidikan telah dilakukan 

pemerintah dengan dikeluarkannya PP RI 

No: 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 

Biasa pasal 20 ayat (2) bahwa: “Tenaga 

kependidikan pada satuan pendidikan luar 

biasa merupakan tenaga kependidikan yang 

memiliki kualifikasi khusus sebagai guru 

pada satuan pendidikan luar biasa”. 

Kondisi guru yang mengajar di 

Sekolah Luar Biasa tentunya berbeda 

dengan kondisi guru yang mengajar di 

sekolah biasa. Berdasarkan hasil wawancara 

awal dapat 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. 

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, 
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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 

 

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). 

Perbedaan kondisi tersebut dapat 

terlihat pada tingkat stres yang dialami oleh 

guru dalam proses belajar mengajar. Stres 

merupakan keadaan yang tidak 

menyenangkan yang dialami individu pada 

saat menilai bahwa tuntutan dari lingkungan 

melebihi batas dari kemampuan yang 

dimiliki individu. Penilaian terhadap 

tuntutan yang datang tersebut dipengaruhi 

oleh karakteristik kepribadian seseorang. 

Agar dapat menyesuaikan diri secara baik 

meski dalam kondisi stres setelah 

mengalami kehilangan diperlukan karakter 

kepribadian yang positif. Yusuf & Nurihsan 

(2007) mengatakan kepribadian seseorang 

sehat apabila individu mampu untuk 

memperoleh penyelesaian-penyelesaian 

secara efektif, efisien dan positif dalam 

situasi hidup yang berubah-ubah. 
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Menurut pendapat Sheridan dan 

Radmacher (Faridah, 2004), 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. Kobasa dkk (1997) 

mengungkapkan 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. 

Kobasa, dkk (1997) mengungkapkan 

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. 

Miyahara (2008) mengatakan bahwa 

seseorang yang mampu mengatasi stres 

adalah seseorang yang memiliki penyangga 

stres berupa social support (dukungan 

sosial), strategi koping, 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). 

Astuti, (1994) menjelaskan 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. 

Berdasarkan urain di atas, rumusan 

masalahannya adalah bagaimana 

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

memilih judul Kepribadian Tangguh 

(Hardiness) Pada Guru Sekolah Luar Biasa 

B dan C. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepribadian Tangguh 

Kobasa, (1997) Kepribadian tangguh 

adalah karakteristik kepribadian yang 

mempunyai fungsi sebagai sumber 

perlawanan pada saat individu menghadapi 

stres. Secara umum orang yang 

berkepribadian tangguh, menunjukkan 

adanya tiga karakteristik yang menonjol, 

yaitu: komitmen, kontrol, dan tantangan. 

Hadjam (2003) menyebutkan kepribadian 

tangguh mengacu pada kemampuan individu 

untuk bertahan dalam mengahadapi stres 

tanpa mengakibatkan gangguan yang berarti. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa kepribadian 

tangguh sangat berperan dalam menentukan 

tingkah laku penyesueian individu dalam 

menghadapi stress. 

Maddi (1999) menyatakan bahwa 

individu dengan kepribadian tangguh senang 

bekerja keras karena dapat menikmati 

pekerjaan yang dilakukan, senang membuat 

suatu keputusan dan melaksanakannya 

karena memandang hidup ini sebagai 

sesuatu yang harus dimanfaatkan dan diisi 

agar mempunyai makna, dan individu 

memiliki kegigihan sangat antusias 

menyongsong masa depan karena 

perubahan-perubahan dalam kehidupan 

dianggap sebagai suatu tantangan dan sangat 

berguna untuk perkembangan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepribadian tangguh 

adalah sejumlah pola tingkah laku yang 

aktual maupun potensial yang meliputi 

aspek kontrol, komitmen, dan tantangan 

yang merupakan kemampuan individu untuk 

bertahan dalam menghadapi stres. 

B. Guru Sekolah Luar Biasa B dan C 

Guru sekolah luar biasa adalah salah 

satu profesi pekerjaan yang mengkhususkan 

diri pada upaya penanganan peserta didik 

penyandang cacat/ketunaan, baik secara 

fisik dan/atau mental (Kirk, 1998). Sekolah 

Luar Biasa untuk anak-anak berkebutuhan 

khusus dibagi menjadi macam-macam, 

antara lain: Sekolah Luar Biasa bagian B 

(Khusus untuk anak Tuna rungu), Sekolah 

Luar Biasa bagian C (Khusus untuk anak 

Tuna grahita). Dalam satu unit Sekolah Luar 

Biasa biasanya terdapat berbagai jenjang 

pendidikan mulai dari  SD, SMP, Hingga 

lanjutan. Adapun guru Sekolah Luar Biasa 
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memiliki peranan masing-masing sesuai 

dengan kategori lembaga pendidikannya.  

Tugas guru Sekolah Luar Biasa B 

dan C dibagi dalam beberapa kondisi, 

berikut merupakan job desk yang diemban 

oleh guru Guru dalam tabel berikut ini: 

Job Desk Guru SLB 

Guru 
SLB 

B 

Melatih 
berbicara 
dengan 
bahasa 
bibir 

Guru 
SLB 

C 

Mengajarkan bina 
diri ( merawat, 
menolong, dan 
mengurus diri 
sendiri ) 

Melatih 
berbicara 
dengan 
bahasa 
isyarat 

Memberi contoh 
dan 
mengajarkanketika 
melakukan sesuatu 
sepertimenulis, 
menali tali sepatu, 
menggosok gigi 

Fisioterapi 
( melatih 
kelenturan 
lidah ) 

Melatih daya ingat 

Melatih 
ketrampilan 

Melatih 
ketrampilan 

Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat diketahui bahwa guru Sekolah Luar 

Biasa B adalah seseorang yang 

mengkhususkan profesinya pada upaya 

penanganan peserta didik penyandang cacat 

pendengaran atau tuna rungu. Guru Sekolah 

Luar Biasa C adalah seseorang yang 

mengkhususkan profesinya pada upaya 

penanganan peserta didik yang memiliki 

intelegensi yang signifikan berada dibawah 

rata-rata dan disertai dengan ketidak 

mampuan dalam adaptasi prilaku yang 

muncul dalam masa perkembangan. 

C. Kepribadian Tangguh pada Guru 

Sekolah Luar Biasa B dan C 

 Guru Sekolah Luara 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. 

 Pendidik yang professional dituntut 

secara efisien dan efektif agar dapat 

menjalankan tugasnya, karena yang mereka 

hadapi anak-anak yang berkebutuhan 

khusus. Emosi yang muncul berupa stress, 

terkadang menjadi hal yang wajar walaupun 

keadaan tersebut tidak menyenangkan. Akan 

tetapi seorang pendidik atau guru Sekolah 

Luar Biasa haruslah mempunyai kepribadian 

tangguh. Nevid, Rathus & Greene (2005) 

kepribadian hardiness sebagai proses 

penilaian kognitif yang tersusun atas tiga 

karakteristik commitment, control dan 

challenge. Kepribadian hardiness 

merupakan susunan karakteristik 

kepribadian yang memiliki fungsi sebagai 
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sumber perlawanan saat individu menemui 

kejadian yang menimbulkan stres. 

 Mengajar Sekolah Luar Biasa 

diperlukan perhatian yang lebih sehingga 

bagi orang awam menjadi pengajar siswa 

yang memiliki berkebutuhan khusus 

pastinya sangat sulit dan membuat stress. 

Guru harus bekerja ekstra keras karena lebih 

berat dan memerlukan pelayanan khusus. 

Individu yang memiliki kepribadian 

hardiness senang bekerja keras karena dapat 

menikmati pekerjaan yang di lakukan, 

senang membuat suatu keputusan dan 

melaksanakannya karena memandang hidup 

ini sebagai sesuatu yang harus di 

manfaatkan dan diisi agar mempunyai 

makna,  individu yang hardiness sangat 

antusias menyongsong masa depan karena 

perubahan-perubahan dalam kehidupan 

dianggap sebagai suatu tantangan dan sangat 

berguna untuk perkembangan (Maddi, 

2006). 

 Memberikan pendidikan yang 

berkualitas terhadap anak-anak 

berkebutuhan khusus harus sabar dan lebih 

perhatian karena merupakan tantangan yang 

sangat besar dan berat. Hal ini terkait 

dengan semua komponen-komponen 

pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus yang benar-benar harus dipersiapkan 

dengan baik. Kobasa (1997) mengemukakan 

bahwa tipe kepribadian hardiness salah 

satunya adalah commitment kecenderungan 

individu untuk tetap bekerja melewati 

berbagai tuntutan tanpa menghindarinya. 

Kobasa (Nevid, Rathus & Greene 2005) 

berpendapat bahwa individu dengan 

commitment yang tinggi selalu yakin pada 

apa yang mereka lakukan dan melibatkan 

diri sepenuhnya terhadap pekerjaan dan 

situasi stres. 

 Lambert (Putri, 2009) mengatakan 

dalam berbagai penelitian tentang fungsi 

kepribadian hardiness ditemukan bahwa 

kepribadian hardiness berfungsi sebagai 

tiang penyangga terhadap stress. Sesuai 

dengan hasil penelitian Judkins & Ingram 

(2003) fungsi kepribadian hardiness adalah 

melindungi individu dari stres dalam dua 

cara yaitu mengubah persepsi stres dan 

memobilisasi strategi penanganan stres yang 

efektif. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Pemilihan informan dalam 

penelitian dipilih dengan metode purposive 

yaitu pengambilan informan dilakukan 

dengan menentukan kriteria-kriteria terlebih 

dahulu. Adapun kriteria informan yang 
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digunakan antara lain: guru Sekolah Luar 

Biasa B dan C yang sudah menjabat 

minimal 5 tahun. Guru Sekolah  guru 

Sekolah Luar Biasa B berjumlah 3 orang, 

guru Sekolah Luar Biasa C berjumlah 3 

orang.  

 Pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan melalui dua cara, yaitu 

wawancara dan observasi, dan analisis data 

yang digunakan adalah analisis data secara 

induktif yaitu proses pengumpulan data 

yang menggunakan gambaran cerita dengan 

cara melakukan abstraksi setelah rekaman 

fenomena-fenomena khusus dikelompokkan 

menjadi satu. 

HASIL DAN 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. 

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 (1e), 

dan adanya persoalan pribadi (1e). 

Sementara, pada Guru Sekolah Luar Biasa 
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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. 

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 
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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. 

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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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Dari hasil observasi yang dilakukan pada 

guru Sekolah Luar biasa B, diketahui 

bahwa aspek keperibadian tangguh yang 

paling menonjol adalah aspek komitmen, 

dimana aspek ini dimiliki oleh ketiga 

informan. Hasil tabulasi data yang 

diperoleh dari matriks setiap kategori, 

mendukung temuan observasi peneliti. 

Guru di Sekolah Luar Biasa B mengurai 

setiap persoalan yang dihadapi ketika 

mengajar, seperti sulit berkomunikasi 

(b), kurangnya media peraga (1b), kelas 

tidak kondusif (1e), dan adanya 

persoalan pribadi (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). 

Sedangkan untuk aspek kontrol hanya 

dimiliki oleh  2 dari 3 informan, dimana 

hasil tabulasi data menguraikan bentuk 

kontrol yang dibangun oleh informan 

adalah membangun hubungan personal 

(2b) serta memperlakukan layaknya anak 

sendiri (2b). Sedangkan aspek tantangan 

hanya dimiliki 1 dari 3 informan, yang 

terurai melalui mengajarkan kesabaran, 

dapat membantu sesama (3c), melatih 

kepekaan sosial (3d), serta memberikan 

perubahan dalam memandang hidup 

(3d). 

2. Dari hasil observasi yang dilakukan 

kepada guru Sekolah Luar Biasa C, 

diketahui bahwa tidak semua aspek 

kepribadian tangguh dimiliki oleh guru 

Sekolah Luar Biasa C. Masing-masing 

informan, menampakkan aspek yang 

berbeda, seperti Guru Sekolah Luar 

Biasa C yang ED menggambarkan 

karakteristik aspek komitmen dan  

kontrol, data  tersebut didukung oleh 

hasil tabulasi data wawancara yang 

menguraikan  tentang  kurangnya media 

peraga, siswa bertindak semaunya, sulit 

dalam  menjalankan  proses mengajar, 

kelas yang menjadi tidak kondusif, dan 

adanya persoalan pribadi yang 

mempengaruhi proses belajar, sehingga 

proses mengajar menjadi lambat. Dilain 
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pihak, hasil observasi SY dan SF hanya 

dapat menampilkan aspek tantangan. 

Tabulasi data mendukung temuan 

tersebut. Hasil wawancara  menguraikan 

tentang aspek tantangan yang dirasakan 

berupa kesabaran, dapat membantu 

sesama siswa, melatih kepekaan sosial, 

serta memberikan perubahan dalam 

memandang hidup. 

B. Saran 

 Berdasarkan data-data yang 

diperoleh dilapangan terdapat banyak 

temuan dan kekurangan, maka dari itu 

penelitian mengajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi informan penelitian 

 Diharapkan selalu bisa menjaga 

sikap komitmen, kontrol dan sikap 

tantangannya di dalam mendidik anak 

berkebutuhan khusus agar dapat 

mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 

yaitu membuat murid-muridnya mandiri dan 

mampu hidup bermasyarakat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Dapat melihat dari sudut pandang 

yang berbeda untuk mendapatkan lebih 

banyak data penelitian seperti perluasan 

sampel serta perluasan lokasi. 

3. Untuk lnstansi pendidikan  

 Dapat dijadikan pertimbangan untuk 

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. 
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