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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik 

secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang 

secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar, dan perencanaan karier, melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung, berdasarkan norma – norma yang berlaku (Aqib, 2104:1). 

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 

tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah pasal 7 

disebutkan bahwa strategi layanan bimbingan dan konseling dibedakan atas: 

1. Jumlah individu yang dilayani, yakni dilaksanakan melalui layanan 

individual, layanan kelompok, layanan klasikal, atau kelas besar. 

2. Permasalahan yang diatasi melalui pembimbingan, konseling, atau advokasi.  

3. Cara komunikasi layanan dilaksanakan melalui tatap muka antara siswa 

dengan guru maupun konselor secara langsung atau menggunakan media 

untuk lebih mempermudah mengatasi masalah yang ada. 

Berdasarkan observasi awal tanggal 4 Oktober 2016 di SDLB Colomadu 

tidak sedikit siswa  yang mengalami kesulitan atau masalah khususnya siswa tuna 

rungu yaitu antara lain : 

1. Masalah Komunikasi, masalah ini paling kompleks, karena dengan 

terbatasnya kemampuan dalam berkomunikasi menyebabkan kesulitanuntuk 

mengutarakan apa yang dirasakan, apa yang ingin diungkapkan  dan lawan 

bicara pun jika tidak mengetahui apa yang dimaksud siswa tersebut melalui 

gerakan – gerakan tangan yang diperagakannya juga tidak akan 

paham.Masalah komunikasi yang dialami anak tunarungu bisa diatasi dengan 

kerjasama antara orangtua dan guru, orangtua dapat lebih memperhatikan 

anaknya, meluangkan waktu, dan belajar berkomunikasi menggunakan 

gerakan tangan.Untuk guru bisa mengajari siswa tunarungu berkomunikasi 
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melalui gerakan – gerakan tangan dengan sabar dan penuh perhatian 

tentunya. 

2. Masalah pribadi, masalah ini timbul dari diri siswa sendiri seperti tertekan, 

curiga, ragu – ragu bahkan sampai tingkah laku yang agresif. Selain itu faktor 

lingkungan dan keluarga juga sangat berpengaruh, terkadang orang tua hanya 

sibuk bekerja dan jarang mengajak sharing, masyarakat pun terkadang 

memandang siswa tuna rungu ini sebelah mata bahkan ada yang sampai 

menghina. Orangtua seharusnya memperhatikan anaknya, mengajarkan hal – 

hal yang positif, dan meluangkan waktu, guru juga harus memperhatikan 

perkembangan siswa, menyemangati mereka dengan motivasi-motivasi yang 

positif, berusaha menjadi sahabat sekaligus pengganti orang tua ketika di 

sekolah sehingga siswa merasa nyaman. Masyarakat juga harus menghargai 

siswa tunarungu, tidak memandang sebelah mata, dan menganggap 

keberadaan mereka di lingkungan masyarakat dengan selalu tersenyum dan 

tidak mengucilkan. 

3. Masalah pengajaran atau kesulitan belajar, masalah ini berkaitan dengan 

kesulitan-kesulitan dalam proses belajar mengajar. Untuk menangkap kata-

kata abstrak dan terutama pada bidang studi bahasa. Terkadang siswa tuna 

rungu kesulitan menerima materi yang diterangkan oleh guru karena 

terbatasnya alat peraga yang digunakan dan sarana prasarana yang terbatas 

juga karena 1 ruang kelas disekat untuk digunakan belajar 2 kelas yang 

kebetulan siswanya memiliki keterbatasan fisik yang berbeda jadi dapat 

mengganggu konsentrasi belajar siswa.  

Pada permasalahan yang dialami siswa tunarungu di SDLB Colomadu 

diperlukan adanya layanan bimbingan konseling yang  berfungsi membantu 

siswa dalam mengatasi masalah-masalah belajar serta masalah-masalah pribadi 

yang berpengaruh pada kebutuhan belajar karena pada dasarnya siswa satu 

dengan yang lain, baik dalam sifat  maupun kemampuannya tentu berbeda-beda. 

Terutama bagi siswa yang berkebutuhan khusus seperti siswa yang mengalami 

permasalahan pada indera pendengarannya (tuna rungu).Ada berbagai masalah 

yang muncul akibat dari kondisi-kondisi yang dimilikinya, yang dalam hal ini 
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dikaitkan dengan status anak sebagai siswa di sekolah. Untuk permasalahan 

tersebut perlu adanya kolaborasi antara personil sekolah dengan orang tua, dan 

masyarakat pun bisa turut andil dalam membantu pemecahan masalah tersebut. 

Dengan tidak memandang sebelah mata, menghargai perasaan siswa tuna rungu, 

mencoba mengerti apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh siswa tersebut akan 

sedikit membantu kondisi psikologisnya. Orang tua yang kadang enggan 

memperhatikan keadaan anak mereka yang mengalami gangguan pada 

pendengaran hendaknya lebih mendekatkan diri dan memberikan motivasi yang 

positif.  

Pada masalah pengajaran atau kesulitan belajar guru lebih sabar lagi dan 

selalu memberikan dorongan serta semangat kepada siswa tuna rungu dan juga 

guru harus kreatif menggunakan alat peraga. Selain personil sekolah, orang tua, 

dan masyarakat, pemerintah juga harus memperhatikan kekurangan sarana 

prasana di SDLB karena apa yang dibutuhkan guru serta siswa yang 

berkebutuhan khusus tentu berbeda dengan anak yang tidak mengalami gangguan 

pada fisiknya. 

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik 

secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang 

secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar, dan perencanaan karier, melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku (Aqib, 

2104:1).Masalah komunikasi yang dialami anak tunarungu bisa diatasi dengan 

kerjasama antara orangtua dan guru, orangtua dapat lebih memperhatikan 

anaknya, meluangkan waktu, dan belajar berkomunikasi menggunakan gerakan 

tangan.Untuk guru bisa mengajari siswa tunarungu berkomunikasi melalui 

gerakan-gerakan tangan dengan sabar dan penuh perhatian tentunya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi layanan bimbingan dan konseling bagi anak 

tunarungu yang diterapkan di SDLB Colomadu ? 
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2. Bagaimana peran guru, kepala sekolah, dan orangtua dalam menyikapi 

permasalahan pada anak tunarungu ? 

3. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan startegi layanan bimbingan 

konseling bagi siswa tunarungu di SDLB Colomadu ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan strategi bimbingan dan konseling 

bagi anak tunarungu yang diterapkan di SDLB Colomadu. 

2. Untuk mengetahui peran kepala sekolah, guru, dan orangtua dalam menyikapi 

permasalahan pada anak tunarungu. 

3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan startegi layanan bimbingan 

konseling bagi siswa tunarungu di SDLB Colomadu ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai wacana nilai pendidikan khususnya  

pada layanan straegi bimbingan konseling yang ditujukan bagi siswa 

berkebutuhan khusus (tuna rungu) untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam 

berperilaku dan bersikap. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas lembaga 

pendidikan yang ada, dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam 

dunia pendidikan, dan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan 

pendidikan yang ada saat ini terutama pada anak berkebutuhan khusus. 

3. Bagi Guru dan Konselor 

Menambah wawasan dan sebagai masukan dalam mengatasi masalah siswa 

khususnya pada siswa tuna rungu baik masalah dari segi akademik maupun 

non akademik. 

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bisa pula untuk dikembangkan 

lebih lanjut lagi dan dapat menjadi referensi terhadap penelitian yang sejenis. 


