
 

KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF PADA GURU SEKOLAH  

LUAR BIASA (SLB) B-C  

  

  

 
  

  

  

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi  

  

  

Oleh:  

INNEKE SINTIA ANGGITA DEWI  

  

F 100 140 251  

  

  

  

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI  

FAKULTAS PSIKOLOGI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2018 

   



i 



ii 



iii  

  



1  

  

KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF PADA GURU SEKOLAH LUAR BIASA 

(SLB) B-C  

Abstrak  

Kehidupan yang  penuh  kebahagiaan  merupakan impian  manusia di dunia, tak 

terkecuali seseorang yang berprofesi sebagai guru SLB. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk memahami dan mendeskripsikan kondisi kesejahteraan subjektif pada 

guru SLB B-C di Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Informan penelitian berjumlah 5 orang. Pengumpulan data 

menggunakan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan 

kondisi kesejahteraan subjektif guru SLB B-C di Cawas, Klaten tergolong tinggi. 

Dalam aspek penerimaan diri, guru SLB dapat memahami dirinya sendiri baik 

kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki. Pada aspek hubungan positif dengan 

sesama, guru SLB menjalin hubungan yang baik dengan warga sekolah, tidak 

membeda-bedakan agama yang dianut maupun status yang dimiliki guru yang 

lainnya. Pada aspek autonomi, guru SLB dapat mengambil keputusan yang tepat 

untuk dirinya yaitu bertahan menjadi seorang guru SLB tanpa tekanan dan 

pengaruh dari orang lain. Pada aspek penguasaan lingkungan, guru SLB merasa 

nyaman berada di lingkungannya karena mereka rukun dan saling tolong 

menolong dengan tetangga sekitar bahkan mereka aktif mengikuti kegiatan di 

lingkungan seperti pengajian, dan gotong royong desa. Pada aspek tujuan dalam 

hidup, guru SLB memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai yaitu membesarkan 

anak-anak menjadi orang sukses dan berguna bagi masyarakat, beribadah, dan 

mengabdi kepada murid maupun keluarga. Pada aspek pertumbuhan pribadi guru 

SLB dapat mengevaluasi dirinya sendiri dengan mengetahui seberapa baik mereka 
untuk siswanya.   

Kata kunci: Kesejahteraan Subjektif, Guru Sekolah Luar Biasa (SLB)   

Abstract  

A life full of happiness is the dream of people in the world, not to mention 

someone who works as an SLB teacher. The purpose of this research is to 

understand and describe subjective well-being conditions in SLB B-C teachers in 

Klaten. This research uses descriptive qualitative. The informants research is 5 

people. Data collection using interviews and observation. The result of the 

research shows that the subjective well-being condition of the SLB B-C teachers 

in Cawas Klaten is high. In the aspect of self-acceptance, SLB teachers can 

understand themselves both the advantages and disadvantages possessed. In the 

aspect of positive relationships with others, SLB teachers have good relationships 

with school people, not discriminating between religion and other teachers' status. 

In the autonomy aspect, SLB teachers can make the right decision for themselves 

survive to be a SLB teacher without the pressure and influence of others. In the 

aspect of environmental mastery, SLB teachers feel comfortable in their 

environment because they get along well and help each other with their neighbors 

and even actively participate in activities in the environment such as recitation, 
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and village community service. In the aspect of purpose in life, SLB teachers have 

the goal of life to be achieved that is raising children into successful people and 

useful for the community, worship, and serve the students and families. In the 

personal growth aspect the SLB teachers can evaluate themselves by knowing 
how well they are for their students.  

Keywords: Subjective Well-Being, SLB teachers   

1. PENDAHULUAN  

Kehidupan yang penuh kebahagiaan merupakan impian manusia di dunia, tak 

terkecuali seseorang yang berprofesi sebagai guru SLB. Diener menjelaskan 

bahwa kebahagiaan individual dikenal dengan istilah kesejahteraan subjektif. 

Kesejahteraan subjektif itu sendiri terdiri dari dua komponen penting yaitu 

kepuasan hidup dan ada pengaruh positif dan tidak adanya pengaruh negatif. 

Dengan adanya tuntutan yang besar dalam mendidik anak berkebutuhan khusus 

(ABK), kebahagiaan yang dirasakan guru SLB sangatlah berharga, seorang guru 

rela mengabdikan semua kemampuan, ketrampilan, bahkan kreativitasnya demi 

mendidik ABK menjadi anak yang mandiri dan mampu melakukan sesuatu hal 

yang positif seperti anak normal pada umumnya.   

Kenyataannya profesinya guru SLB kerap dipandang sebelah mata oleh 

masyarakat maupun pemerintah. (Firmansyah & Widuri, 2014) mengatakan 

bahwa masyarakat memandang guru SLB sebagai pekerjaan yang berat, banyak 

pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dibandingkan menjadi seorang guru SLB, 

bahkan dari segi penghasilan masih banyak pekerjaan lain yang lebih mudah 

dalam menghasilkan uang daripada bekerja sebagai guru SLB. Apalagi 

pemerintahan di daerah Sumut membuat peraturan yang berisi dihapusnya 

tunjangan tambahan penghasilan (TTP) kepada guru SLB. Hal tersebut jelas 

berdampak pada kinerja guru kedepannya padahal jika pemerintah memikirkan 

kesejahteraan guru, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) adalah salah satu 

penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Harahap, 2017).   

Menurut Rosdiana (2013) menjadi guru SLB bukanlah perkara yang 

mudah, perlu memiliki kesabaran yang ekstra dalam memberikan pelajaran 

kepada anak didik. Berbeda dengan guru di sekolah umum, guru di sekolah luar 

biasa (SLB) harus memberikan materi sekitar 60 % tentang keterampilan. Hastuti 
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(2017) menambahkan bahwa banyak suka duka yang dirasakan guru SLB, salah 

satu dukanya adalah saat orangtua tidak mendukung ABK dan hanya 

mengandalkan dari pihak sekolah saja, padahal anak akan lebih maksimal jika 

dilatih di rumah juga karena waktu terbanyak anak berada di rumah. Hal tersebut 

membuat guru merasa mempunyai tanggung jawab yang besar karena bukan 

hanya memberikan materi saja tetapi juga memberikan keterampilan seperti life 

skill, otomotif, tata busana, tata boga, sablon, pertukangan untuk tingkat SMP 

sedangkan untuk tingkat SD masih belajar di dalam kelas saja. Bahkan di dalam 

kelas pun guru SLB harus siap dengan segala perilaku anak-anak berkebutuhan 

khusus, (Risnah, 2015) mengatakan sebagai guru dari ABK diharuskan memiliki 

tahan banting yang tinggi karena terkadang saat mengajar guru bisa saja didorong, 

dicubit, dan diludahi. Tetapi dengan perilaku-perilaku yang ditimbulkan anakanak 

berkebutuhan khusus tersebut tidak akan mengurangi kasih sayang guru kepada 

murid-muridnya. Mereka tetap mengajar dengan ikhlas, membimbing penuh harap 

yang nantinya akan menjadikan anak-anak tersebut mandiri dan bermanfaat 

karena di dalam kekurangan yang dimiliki ABK, mereka membawa keceriaan dan 

kebahagiaan kepada guru SLB (Hamja, 2018).   

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang dihadapi guru SLB 

sangat berat sehingga membutuhkan kesabaran, keuletan, rasa ikhlas, tahan 

banting, dan perlunya rasa nyaman yang dirasakan dalam proses mengajar maka 

hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif pada guru SLB. Dengan 

berbagai permasalahan yang dihadapi menjadikan guru SLB merasakan suasana 

hati yang negatif, seperti mudah marah, cemas, sedih, merasa bersalah, perasaan 

jenuh akan pekerjaannya, dsb. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka 

mencoba merefleksikan emosi negatif tersebut terhadap kehidupan termasuk 

dalam pekerjaan yang mereka lakukan (Firmansyah & Widuri, 2014).   

Penelitian yang dilakukan oleh Rumaningsih (dalam Anggraini & 

Prasetyo, 2015) menunjukkan bahwa beban kerja dapat mempengaruhi tingkat 

stres pada individu. Sedangkan kondisi stres inilah yang memunculkan berbagai 

perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan tidak menyengkan inilah yang akan 

mempengaruhi penilaian individu terhadap kepuasan hidupnya. Penilaian 
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kepuasan hidup menyertakan afek negatif dan positif yang merupakan salah satu 

dari indikator kesejahteraan subjektif.   

2. METODE  

Informan penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan 

kriteria guru SLB B-C Cawas Klaten yang masih aktif mengajar dan guru SLB 

BC yang telah bekerja selama minimal 3 tahun.   

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mengungkap kondisi kesejahteraan 

subjektif pada guru SLB. Kemudian observasi interaksi guru SLB dengan ABK 

dilakukan peneliti untuk menunjang data dan melengkapi hasil wawancara yang 

telah dilakukan.   

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kesejahteraan subjektif pada guru SLB dijabarkan melalui 6 aspek kesejahteraan 

subjektif oleh Ryff dan Keyes (dalam Lopez dan Snvder, 2007). Pada aspek 

penerimaan diri guru SLB dapat memahami dirinya sendiri baik kelebihan 

maupun kekurangan yang ada pada dirinya terhadap suatu peristiwa sebagaimana 

yang dikatakan guru SLB bahwa mereka mempunyai kelebihan dalam hal 

kesabaran dan masih memilki kekurangan untuk belajar lebih sabar lagi jika 

anakanak susah diatur. Jika anak-anak dalam keadaan yang tidak kondusif 

biasanya guru memakai cara dengan memberikan perhatian kepada anak tersebut 

lalu di sayang-sayang hingga luluh. Menurut temuan Ryff dan Keyyes (dalam 

Lopez dan Snvder, 2007) penerimaan diri pada seseorang individu bukan berarti 

bersikap pasrah atau pasif tetapi memiliki pemahaman yang jelas tentang 

peristiwa yang terjadi sehingga individu mampu memberikan sebuah tanggapan 

yang efektif.   

Aspek kedua yaitu hubungan positif dengan sesama. Guru SLB 

mengatakan memiliki hubungan yang baik dengan warga sekolah seperti guruguru 

dan murid-murid selain itu juga tidak ada saling membandingkan antara guru satu 

dengan yang lainnya walaupun pada satu sekolahan terdapat guru yang berstatus 

PNS maupun non PNS, guru yang beragama muslim maupun non muslim. Para 

guru juga sudah menganggap murid-murid seperti keluarganya sendiri. Menurut 
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Diener, Suh, Lucas & Smith (1999) adanya dukungan sosial dan keintiman 

emosional dapat menciptakan relasi sosial yang positif. Hubungan yang 

didalamnya terdapat dukungan dan keintiman akan membuat individu mampu 

mengembangkan harga diri, meminimalkan masalah-masalah psikologis, 

kemampuan memecahkan masalah dan membuat individu tersebut menjadi sehat 

secara fisik.   

Aspek ketiga yaitu autonomi, mampu mengambil sebuah keputusan untuk 

dirinya sendiri tanpa adanya tekanan dan pengaruh orang lain selain itu mampu 

menentukan segala sesuatunya dengan mandiri sebagaimana yang dikatakan guru 

SLB bahwa mereka mengambil keputusan yang sudah tepat menjadi seorang guru 

SLB karena sesuai dengan jurusan dan cita-citanya. Guru SLB senantiasa 

mengajari secara berulang-ulang kepada murid-muridnya sampai mereka paham 

dengan apa yang diajarkan meskipun perubahannya sedikit demi sedikit tetapi 

guru merasa senang dari yang tidak bisa memakai baju sekarang bisa, dari yang 

tidak bisa menulis lama-kelamaan menjadi bisa menulis hurus dan angka. Ryff 

dan Keyyes (dalam Lopez dan Snvder, 2007) menyebutkan bahwa ciri utama 

seseorang yang memiliki autonomi yang baik adalah dapat menentukan segala 

sesuatu seorang diri dan mandiri. Mampu untuk mengambil keputusan tanpa 

tekanan dan campur tangan dari orang lain. Selain itu juga memiliki ketahanan 

dalam menghadapi tekanan sosial, dapat mengatur tingkah laku dari dalam diri 

serta dapat mengevaluasi diri dengan standart personal. Diperkuat lagi dengan 

Diener, Suh, Lucas & Smith (1999) yang menyebutkan bahwa kontrol diri atau 

autonomi melibatkan pengambilan keputusan, mampu mengerti, memahami, serta 

mengatasi konsekuensi dari keputusan yang telah diambil atas peristiwa tersebut.   

Aspek keempat yaitu penguasaan lingkungan, para guru SLB merasa 

nyaman berada di lingkungannya karena mereka rukun dan saling tolong 

menolong dengan tetangga sekitar. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan guru SLB  

selain menjadi guru adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keperluan 

rumah seperti memasak, menyapu, dan mencuci tetapi hal tersebut bisa teratasi 

dengan cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Selain itu guru SLB juga rajin 

mengikuti kegiatan di lingkungannya seperti perkumpulan ibu pkk, pengajian, 
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gotong royong desa. Menurut Ryff dan Keyyes (dalam Lopez dan Snvder, 2007) 

yang menyebutkan bahwa seseorang yang baik dalam penguasaan lingkungan 

memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Ia dapat 

mengendalikan beberapa aktivitas eksternal yang berada di lingkungannya 

termasuk mengatur dan mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari, 

memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan serta mampu memilih dan 

menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi.   

Aspek kelima adalah tujuan dalam hidup. Para guru SLB mengatakan 

memiliki tujuan hidup yang akan mereka capai, tentu saja tujuan hidup guru satu 

dengan yang lainnya berbeda. Tiga dari lima subjek mengatakan bahwa tujuan 

hidupnya adalah membesarkan anak-anak menjadi orang sukses dan berguna bagi 

masyarakat sekitar. Satu dari lima subjek mengatakan hal yang berbeda, tujuan 

hidupnya yaitu untuk beribadah. Dan satu subjek lainnya memiliki tujuan hidup 

yaitu mengabdi kepada murid dan keluarga. Diener, Suh, Lucas & Smith (1999) 

menyebutkan bahwa dalam beberapa kajian arti dari tujuan hidup sering dikaitkan 

dengan konsep reliugisitas. Peneliti melaporkan bahwa individu yang memiliki 

kepercayaan religi yang besar, memiliki kesejahteran psikologis yang besar.  

Temuan Diener dalam jurnalnya yang berjudul “Subjective Well-Being: The  

Science of Happiness and a Proposal for a National Index” menyebutkan bahwa 

nilai-nilai dan tujuan yang dimiliki dapat mempengaruhi seseorang dalam melihat 

apa yang terjadi sebagai hal baik atau hal buruk.   

Aspek keenam adalah pertumbuhan pribadi. Para guru SLB mampu 

mengevaluasi dirinya sendiri yaitu dibuktikan dengan pernyataan subjek yang 

mengatakan bahwa empat dari lima subjek merasa sudah menjadi guru SLB yang 

baik bagi murid-muridnya, selain itu seluruh subjek dapat menerima kritik atau 

saran dari orang lain dan bersedia memperbaiki demi menjadi pribadi yang lebih 

baik dan kemajuan untuk murid-murid. Disamping itu seluruh subjek memiliki 

emosi positif seperti perasan senang saat bertemu dengan murid-murid di sekolah. 

Keyes (2002) yang menyebutkan bahwa subjective well-being adalah sebuah 

evaluasi kehidupan seseorang individu tentang kepuasan hidupnya serta adanya 

keseimbangan antara afeksi positif dan afeksi negatif. Selain merasa senang saat 
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bertemu dengan murid-murid di sekolah, dua dari lima subjek mengatakan merasa 

senang saat menerima gaji karena gaji yang diperoleh dapat digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan. Pavot dan Diener (dalam Liney dan Joseph, 2004) 

menyebutkan bahwa dari survei diketahui bahwa 96% orang mengaku kepuasan 

hidupnya bertambah seiring meningkatnya pendapatan pribadi maupun negara 

bersangkutan. Meski begitu, dibandingkan dengan uang, perasaan bahagia lebih 

banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti merasa dihormati, kemandirian, 

keberadaan teman serta memiliki pekerjan yang memuaskan.  

Hasil penelitian ini ditemukan tema-tema lain diluar pembahasan, yaitu : 

Munculnya empati dan sikap altruisme pada guru SLB kepada anak-anak 

berkebutuhan khusus. Empati adalah penerimaan terhadap perasaan orang lain dan 

meletakkan diri kita pada tempat orang itu, hal tersebut ditunjukkan dari 

pernyataanguru SLB yang mengungkapkan bahwa guru SLB ikut merasakan 

kebahagiaan murid-muridnya pada saat makan bersama-sama, guru SLB 

membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkaan bantuan dan 

mengatasi kesulitan yang dihadapinya,  guru SLB dapat membangkitkan rasa 

kasihan dan iba pada diri orang lain, para guru menjadikan dirinya sebagai orang 

tua bagi anak-anak berkebutuhan khusus, guru berusaha untuk membahagiakan 

murid-muridnya dengan cara membelikan jajanan, bernyanyi dan berjoget 

bersama, guru SLB merasa senang telah memberikan dan mengajarkan ilmu untuk 

murid-muridnya dan hasilnya anak-anak berkebutuhan khusus menjadi mandiri 

dan paham apa yang telah diajarkan, dan guru SLB sudah menganggap 

muridmuridnya seperti anaknya sendiri sehingga mereka merasakan apa yang 

dirasakan murid-muridnya. Sedangkan perilaku altruismenya adalah tindakan 

tolong menolong yang dilakukan dengan suka rela atau ikhlas kepada orang lain, 

hal tersebut ditunjukkan dari pernyataanguru SLB yang mengungkapkan bahwa 

guru tersebut melakukan tindakan kepada salah satu muridnya yang tidak terawat 

oleh orang tuanya, karena penampilan muridnya yang kurang sedap dipandang 

dan jauh dari kata bersih menyebabkan beberapa guru tidak ingin mengampu 

murid tersebut sehingga guru tersebut merawatnya dari membawa ke salon untuk 

membersihkan rambutnya, membelikan shampo, pasta gigi sehingga penampilan 
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muridnya sudah jauh lebih baik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan berkorban 

demi muridnya sehingga muridnya bisa seperti anak normal lainnya. Selain itu 

juga setiap hari subjek rela mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya yang 

bahkan murid-muridnya lupa dengan apa yang diajarkan tetapi subjek dengan 

ikhlas membimbing berulang-ulang kali sehingga murid-murid paham dengan 

yang diajarkan. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Firmansyah & Widuri 

(2014) yang mengatakan afek positif yang dirasakan pada guru SLB setelah 

beberapa kali mengajar adalah tumbuhnya empati dan sikap altrusime, perasaan 

senang saat mengajar dan bertemu dengan murid-muridnya.   

4. PENUTUP   

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kondisi kesejahteraan subjektif kelima subjek yang merupakan guru SLB B-C di 

daerah Cawas, Klaten tergolong tinggi. Subjek merasa enggan melepas profesinya 

karena telah merasa nyaman menjadi seorang guru SLB dan memutuskan untuk 

memantapkan diri, terus mengabdi dan bertahan menjadi seorang guru 

bagaimanapun keadaannya.   

Subjective well-being pada guru sekolah luar biasa (SLB) dalam keadaan 

baik, guru SLB merasakan emosi positif yaitu adanya perasaan senang atas 

keberhasilan mengajarnya, dapat menyalurkan kemampuannya sehingga 

menjadikan anak-anak berkebutuhan khusus menjadi orang yang mandiri seperti 

anak normal lainnya, melakukan pekerjaan dengan senang hati, merasa senang 

berinteraksi dengan murid-murid, merasa senang melihat setiap perkembangan 

murid-muridnya,  dan tumbuhnya perasaan menyayangi kepada murid-muridnya. 

Selain merasakan emosi positif subjek juga merasakan kepuasan dalam hidupnya 

yaitu cita-citanya sesuai dengan yang diharapkan, bekerja sesuai dengan jurusan 

yang diambil, mempunyai tujuan hidup dan harapan untuk membimbing anakanak 

yang membutuhkan, adanya perasaan bangga karena keluarga mendukung 

profesinya dan tidak merasa malu dengan pekerjaannya, tumbuhnya rasa empati 

dalam diri subjek sehingga subjek senang dapat bermanfaat untuk orang lain, 

munculnya sikap altruisme pada diri guru SLB dengan membantu para anak 

berkebutuhan khusus tanpa rasa pamrih, memiliki strategi coping dalam 
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menghadapi berbagai masalah sehingga subjek dapat mengambil hikmah dari 

setiap peristiwa yang dialaminya, subjek mampu bersikap sabar, mempunyai 

pengendalian diri yang baik, dan mampu memahami orang lain dengan segala 

perbedaan.   

Tumbuhnya empati dalam diri guru SLB pada anak-anak berkebutuhan 

khusus menjadikan guru SLB senang dapat bermanfaat untuk orang lain, lalu 

munculnya sikap altruisme pada diri guru SLB yang secara suka rela membantu 

anak berkebutuhan khusus dari yang tidak terawat menjadi terawat tanpa meminta 

imbalan maupun pujian dari orang lain.   
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