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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak-anak adalah masa-masa bermain, proses mereka belajar tentang sesuatu 

yang baru melalui sebuah permainan. Dalam permainan, seorang anak akan dapat 

berpikir mengenai apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu konflik. Akan 

tetapi yang menjadi masalah adalah ketika anak memiliki karakter atau kepribadian yang 

berbeda dari anak-anak pada umumnya, anak tersebut dapat dikatakan telah memiliki 

gangguan jika telah memenuhi kriteria dari gangguan itu sendiri. 

Gangguan dimasa kanak-kanak yang lebih tinggi sering kali dikelompokkan 

dalam dua kelompok yang lebih luas, yang disebut gangguan eksternalisasi dan 

internalisasi. Gangguan eksternalisasi ditandai dengan perilaku yang lebih diarahkan ke 

luar diri seperti agresivitas, ketidakpatuhan, overaktivitas, impulsivitas dan termasuk 

berbagai kategori dalam DSM-IV-TR, yaitu gangguan pemusatan perhatian atau ADHD, 

gangguan tingkah laku, dan gangguan sikap menentang. Sedangkan gangguan 

internalisasi ditandai dengan pengalaman dan tingkah laku yang lebih terfokus kedalam 

diri seperti depresi, menarik diri dari pergaulan sosial, kecemasan dan termasuk gangguan 

anxietas dan mood dimasa kanak-kanak. Anak-anak dan remaja dapat menunjukkan 

simtom-simtom dari kedua kelompok tersebut. 

Salah satu gangguan eksternalisasi adalah gangguan pemusatan perhatian atau 

hiperaktivitas (ADHD). Istilah ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, terutama 

bagi orang tua dan guru. Seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetukkan jari, 

menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, 

berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut dengan hiperaktif. Anak-

anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam 

waktu tertentu (Davison, Gerald C, 2010). 

Seorang anak dengan gangguan ADHD membutuhkan proses pembelajaran 

dimana anak tersebut membutuhkan seorang guru yang mampu mendidik serta mengajari 

bagaimana seorang anak tersebut mendapatkan pendidikan secara khusus. Dunia dan 

masyarakat telah mengalami banyak perubahan sejak tahun 1968. Hal ini belum 

dipertimbangkan dalam kurikulum 1968 yang sudah dikembangkan untuk sekolah-

sekolah umum, sedangkan bagi SLB memang belum disusun kurikulum tersendiri. 

Menyadari hal itu, pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
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pada bulan mei 1974, menyadari pentingnya meninjau dan memperbarui kurikulum yang 

sudah berjalan selama enam tahun (Dep P dan K, 1975). Kebijaksanaan ini telah 

melahirkan serangkain kegiatan untuk meneliti dan mengembangkan kurikulum baru 

yang lebih sesuai, dilakukan bersama oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Hasil dari serangkaian kegiatan ini adalah Kurikulum SD, SMP, dan SMA yang 

diresmikan pada tahun 1975 untuk mulai berlaku pada tahun ajaran 1976, sedangkan 

untuk SLB baru diresmikan pada tahun 1977 yang menjadi kurikulum nasional pertama 

kali di Indonesia. 

Guru SLB adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, 

kompetensi dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual, sosial dan potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada 

satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan 

(Permendiknas No.32 Tahun 2008). 

Dalam menjalankan perannya ini guru memikul tanggung jawab yang sangat 

besar, ia dituntut untuk mampu mampu memilih, menentukan, dan mengembangkan 

model dan bentuk-bentuk evaluasi kemajuan belajar yang cocok atau sesuai bagi siswa 

ADHD. Sehingga informasi dan data hasil evaluasi menggambarkan kemampuan siswa 

ADHD yang mendekati sesungguhnya. 

Guru SLB dituntut untuk mempunyai kesabaran yang tinggi, kesehatan fisik 

dan mental yang baik dalam bekerja untuk melakukan tugas fungsional (mengajar satu 

persatu siswanya dengan penuh kesabaran), melakukan tugas administrasi seperti 

membuat rapor, dan tugas struktural dalam organisasi sekolah. Selain itu guru SLB juga 

dituntut untuk menjadi pribadi yang telaten sebab mengajar siswa di SLB memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda dengan guru sekolah untuk anak normal. 

Ketika guru SLB tidak memiliki kesabaran dan ketelatenan dalam melakukan 

pengajaran maka guru tersebut akan rentan mengalami stres karena kegiatan pada guru 

SLB saat melakukan pengajaran pada penderita gangguan mental berhubungan dengan 

gangguan kognitif, fungsional dan perilaku yang dialami oleh penderita. Aneshensel 

(1995) menjelaskan objective stressor seperti kerusakan kognitif, ketergantungan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari, dan masalah perilaku. Sedangkan subjective stressor 

seperti reaksi seseorang pada objective stressor yang ada (dalam Robertson, Zarit, 

Duncan, Rovinne, & Femia, 2007). 
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Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu dengan penelitian 

deskriptif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan angket, skala 

psikologis stres kerja dan pedoman observasi. Data tersebut diolah dengan menggunakan 

program komputer untuk mengetahui gambaran stres kerja terkait dengan penanganan 

siswa SLB termasuk anak ADHD, karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan 

lingkungan kerja sosial pada guru SLB Widya Bakti Semarang. Penelitian ini 

menggunakan 54 orang sebagai responden dengan hasil guru yang mengalami stres 

sedang berjumlah 33 (61,1 %), guru yang mengalami stres ringan berjumlah 14 (25,9 %), 

dan guru yang mengalami stres berat berjumlah 7 (13 %). 

Stres yang dialami guru akan mempengaruhi kesehatan mereka sendri yaitu 

berdampak pada sistem imun yang rendah, hormon stres yang tinggi, dan tingkat angka 

kematian yang tinggi (sarafino, 2006). Guru berusaha mengimbangi dengan potensi yang 

dia miliki dengan tuntutan untuk memberikan pendidikan. Penerimaan potensi yang 

dimiliki guru dapat membuat dirinya menjadi lebih aktif dan melihat situasi yang ada 

dengan pandangan positif (dalam Dacey dan Travers, 2002). 

Pada saat stres orang akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk 

mengurangi dan menghilangkan rasa stresnya atau biasa disebut dengan coping stress 

(sarafino, 2006). Folkman dan Lazarus  (dalam Rice, 1992) mendefinisikan coping 

sebagai usaha individu dalam menghadapi dan bertingkah laku untuk menguasai, 

mengurangi atau memaklumu permintaan atas dirinya. Menurut Lazarus dkk (1994) 

coping mempunyai dua macam fungsi yaitu emotion focused coping dan problem focused 

coping. Metode dan strategi coping juga harus sesuai dengan stres yang dialami agar 

coping tersebut menjadi efektif. Jika coping yang dilakukan berhasil maka keadaan stres 

dan stressor dapat ditekan. 

Untuk mencegah dan meminimalisir stres yang timbul maka seorang guru SLB 

perlu belajar dan berlatih untuk meningkatkan coping seperti mengontrol, mengurangi 

atau belajar mentoleransi suatu ancaman yang bisa menyebabkan stres, belajar menerima 

tanggungjawab untuk menyelesaikan atau mengontrol masalah yang menimbulkan stress, 

merubah situasi dari masalah yang bersangkutan dan diharapkan efek stresnya juga akan 

menghilang, menerima simpati dan pengertian dari seseorang (teman, saudara atau 

support group lainnya), berusaha untuk memahami penyebab stress, meminimalisasikan 

penyebab stres misalnya menarik diri atau menghindar dari penyebab stress. 
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Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas peneliti ingin 

mengidentifikasi stressor seorang guru SLB yang mengajar anak ADHD dan bagaimana 

coping atau cara guru tersebut mengatasi stres yang dialami. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa 

pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Dengan demikian dapat dirumuskan 

masalah utama penelitian ini adalah : 

1. Stressor pada guru SLB yang mengajar anak  ADHD? 

2. Bagaimanakah strategi coping yang digunakan oleh guru SLB yang mengajar anak 

ADHD? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui stressor dan strategi coping  

yang dialami oleh guru SLB yang mengajar anak ADHD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu 

psikologis, khususnya dalam bidang psikologi klinis dan bermanfaat menjadi salah 

satu sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut masalah yang 

berkaitan dengan stressor dan coping pada guru SLB yang mengajar anak ADHD. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru 

keluarga, dan orang-orang yang berada disekitar individu yang mengalami ADHD 

dan pihak lain yang berkepentingan mengenai stressor dan coping pada guru SLB 

yang mengajar anak ADHD sehingga dapat diharapkan membantu mengatasi 

masalah-masalah yang berhubungan dengan individu penderita gangguan ADHD. 

 

 

 

 

 

 


