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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa. Pendidikan khusus adalah bagian terpadu dari system pendidikan nasional 

yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan 

fisik atau mental atau kelainan perilaku. Lembaga pendidikan  ABK adalah lembaga 

pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik 

atau mental, perilaku dan sosial 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. 

Disamping itu, pada saat ini telah berkembang pula sekolah untuk anak autis 

(Supriadi, 2003). 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi 

kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial atau potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan 

umum atau satuan pendidikan kejuruan (Permendiknas No.32 Tahun 2008). Cinamon 

dkk. (2002) dalam Indriyani (2009) menyatakan bahwa guru akan berusaha 

mengatasi permasalahan dengan baik, masalah keluarga maupun masalah pekerjaan 

sehingga menimbulkan konflik pekerjaan-keluarga yang akan mengarah pada 

timbulnya stres kerja. Penelitian ini menyatakan bahwa disamping berusaha untuk 

menurunkan tingkat konflik pekerjaan-keluarga dengan cara waktu kerja yang lebih 

fleksibel, akan berarti jika pihak sekolah ikut membantu dalam mengatasi masalah 

siswa dengan meminta dukungan kepada orang tua siswa. 
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PAUD inklusi Permata merupakan satu-satunya lembaga pendidikan di kota 

Probolinggo yang menggunakan sistem pendidikan inklusi. Mereka mendidik anak-

anak berkebutuhan khusus, anak autis, down syndrome ,hiperaktif, gangguan 

pemusatan perhatian dan juga cacat fisik, yang dididik dalam satu sekolah bersama 

dengan anak normal lainnya. Setiap harinya, program reguler dimulai pukul 07.00 

sampai dengan pukul 14.00. Untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, sekolah 

ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa psikolog dan lembaga psikologi 

lainnya .Sekolah ini dipilih untuk dijadikan objek penelitian karena sekolah ini unik 

dan berbeda dengan tipikal-tipikal sekolah yang lain. Keunikan ini tercermin dalam 

konsep dan metode belajar mengajar yang diterapkan di sekolah tersebut 

menggambarkan pola komunikasi guru murid yang melibatkan hubungan 

kasihsayang di antara keduanya. PAUD Inklusi Permata Probolinggo merupakan 

bagian dari Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di 

wilayah Probolinggo Jawa Timur yang dibentuk sebagai sumber pengembangan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus (ABK) dan anak yang memerlukan pendidikan layanan khusus.  

PAUD Inklusi Permata merupakan sekolah yang memberikan penanganan 

terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus baik dari keluarga mampu 

maupun tidak mampu. PAUD Inklusi Permata ini berdiri di bawah Yayasan Amanah, 

Yayasan ini berdiri sejak tahun 2000 dan saat ini memiliki TPA ( Tempat Penitipan 

Anak), PAUD Inklusi, Play Group, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Untuk 

mendukung proses belajar mengajar yang dilakukan maka yayasan juga 

memperjakan para guru yang memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran 

sesuai dengan tingkat keterbatan yang dimiliki para murid-muridnya. Selain itu 

yayasan juga memiliki tujuh orang terapis yang memiliki kompetensi di bidang 

terapis dan memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah atau menangani segala 

bentuk emosi dalam melaksanakan terapis pada anak didiknya. 

Sekolah inklusi hadir dengan sebuah konsep atau pendekatan pendidikan 

yang berupaya menjangkau semua kondisi psikologis dan fisik anak tanpa terkecuali 

(Tarmansyah, 2007). Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 

memperoleh manfaat yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari 

pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik. 
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Pendidikan inklusi ini bukan hanya untuk anak-anak yang membutuhkan layanan 

khusus atau anak-anak cacat, tetapi untuk semua anak di semua jenjang pendidikan. 

Dalam pendidikan inklusi anak-anak berkebutuhan khusus diintegrasikan ke sekolah-

sekolah umum dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ada serta dukungan 

lingkungan sekolah seoptimal mungkin. Siswa memiliki kemampuan yang heterogen 

ketika berada di sekolah inklusi, karena para siswanya disamping anak-anak normal 

juga terdapat anak-anak berkelainan yang memiliki beragam kelainan atau 

penyimpangan, baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris 

neurologis. Karena adanya kondisi kelas yang begitu beragam, maka seorang guru 

dalam kelas inklusi ini selain mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan 

materi pelajaran, mereka juga membantu para siswa agar tidak tergantung dengan 

orang lain dan lebih mengandalkan kemampuan yang mereka miliki. Torey Hayden, 

seorang pengajar anak berkebutuhan khusus di salah satu sekolah di Inggris 

mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus terus belajar dan berkembang 

meskipun mungkin lebih lambat daripada murid kebanyakan. Proses pendidikan 

inklusi bagi mereka membawa satu tujuan utama, yaitu membawa anak jauh lebih 

dapat mandiri meski murid berkebutuhan khusus mungkin memerlukan bantuan dan 

bimbingan selagi masih mempelajari keterampilan tujuan belajar itu sendiri. 

Diperlukan sebuah kemampuan menjalin hubungan personal antar pribadi 

dan keterampilan berkomunikasi seorang guru tentang bagaimana mengajar anak 

untuk belajar dalam kegiatan pembelajaran di kelas inklusi. Menurut Tarmansyah 

(2007), guru berperan memberikan instruksi dalam upaya mengembangkan 

pengetahuan pembelajar sesuai dengan latar belakang mereka. Hal yang paling utama 

dalam hal ini adalah keikutsertaan siswa dalam membangun kemampuan memaknai 

arti dari informasi yang diterimanya. Kemampuan seorang guru dalam berdialog 

dengan siswa mendorong terjadinya interaksi yang efektif. Tinjauan kondisi 

psikologis anak berkebutuhan khusus yang begitu beragam dalam kelas inklusi akan 

sangat berpengaruh terhadap teknik yang digunakan guru dalam komunikasi verbal 

dan non verbal. Unsur-unsur komunikasi yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh 

gaya komunikasi yang diterapkan oleh guru kepada siswa. 

Tanggung jawab pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah 

terletak ditangan pendidik, yaitu guru ABK. Guru ABK merupakan salah satu 
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komponen pendidikan yang secara langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan 

anak berkebutuhan khusus dalam menempuh perkembangannya. Guru ABK dituntut 

untuk memiliki kesabaran yang tinggi, kesehatan fisik dan mental yang baik dalam 

bekerja karena mereka melakukan tugas fungsional yaitu mengajar satu per satu 

sisiwanya dengan penuh kesabaran, melakukan tugas administrasi seperti membuat 

rapor, dan tugas struktural dalam organisasi sekolah. Berdasarkan pengamatan 

peneliti selama ikut aktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, 

terlihat ada sebuah hubungan antara guru dan murid yang melibatkan rasa kasih 

sayang dan persahabatan diantara keduanya. Dengan menggunakan pola hubungan 

yang sangat dekat antara murid dengan guru seperti layaknya seorang orang tua 

kepada anaknya, kemandirian dan penanaman nilai-nilai spiritual juga sangat 

diperhatikan di sekolah ini. Meski terjadi adanya perlakuan yang berbeda dalam hal 

komunikasi, mengingat hal itu juga disesuaikan dengan kondisi mental masing-

masing anak, namun hal ini tidak membuat satu sama lainnya merasa dibeda-

bedakan. Hal tersebut penulis amati ketika proses belajar mengajar di pusat terapi 

tersebut sedang berlangsung. 

Suatu sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik bergantung pada 

beberapa faktor, seperti guru, murid, kurikulum dan fasilitas. Berdasarkan hal 

tersebut, guru merupakan hal yang paling penting dan merupakan poros utama dari 

seluruh struktur pendidikan (Rao, 2003). Menurut Kabir (dalam Kumar,2007) tanpa 

guru yang baik, sistem yang baik sekalipun akan gagal, dan dengan guru yang baik 

sistem yang paling buruk sekalipun akan dapat membaik. 

Berbeda dengan guru di sekolah biasa, menjadi guru ABK 

merupakan”panggilan hati” karena tugasnya berat dan menuntut komitmen penuh. 

Guru ABK dituntut untuk mengabdikan seluruh kemampuan, kreativitas, 

keterampilan, dan pikirannya untuk mendidik anak-anak luar biasa. Anak-anak 

penyandang kelainan biasanya tidak responsif, menutup diri, bahkan menghindar dari 

orang lain, dihantui rasa malu dan frustasi akibat kelainan yang disandangnya. Tanpa 

memiliki dedikasi yang disertai kesabaran dan kreativitas dalam mengembangkan 

pendekatan pendidikan yang menarik dan mengundang, maka guru ABK akan gagal 

dalam menjalankan tugasnya. 
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Mengembangkan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus yang 

umumnya tertutup memerlukan kiat-kiat yang lebih bervariasi agar keinginan dan 

kebutuhan mereka dapat diketahui dan dipenuhi secara tepat. Secara umum, tuntutan 

untuk menjadi guru ABK lebih berat daripada menjadi guru sekolah biasa. Keadaan 

ini ditambah lagi dengan kurangnya minat calon guru untuk memasuki pendidikan 

guru anak berkebutuhan khusus akibat beratnya tuntutan tugas yang mesti mereka 

laksanakan setelah lulus, sementara peluang karier dan insentif yang mereka terima 

tidak berbeda dengan guru-guru lainnya (Supriadi,2003). 

Kepuasan kerja yang diperoleh para guru ABK dengan mengajar anak-anak 

yang memiliki perbedaan dengan anak normal. Tidak perlu banyak imbalan, hanya 

dengan keberhasilan setitik dari para muridnya itu sudah menjadi kebanggan. Bisa 

berinteraksi dengan mereka menjadi suatu hal yang tidak biasa dilakukan banyak 

orang dan kepuasan-kepuasan tersebut yang membuat mereka bertahan untuk 

menjalani profesinya (Rohma, 2009). Beberapa guru ABK merasakan kesulitan 

dalam menjalankan pekerjaannya. Masih banyak hal yang menjadi beban dalam 

pekerjaan mereka, seperti pekerjaan yang berat, perolehan gaji yang lebih kecil 

daripada guru sekolah biasa. 

Masalah yang timbul pada guru pendidikan umum tentu saja tidak sama 

dengan masalah yang timbul pada guru pendidikan khusus. Menurut Effendi (2003) 

dalam Herawaty (2006) permasalahan yang timbul pada guru  ABK berupa beban 

kerja dimana guru dituntut tidak hanya mampu mengajarkan sejumlah pengetahuan 

dan keterampilan yang selaras dengan potensi dan karakteristik peserta didiknya, 

melainkan juga harus mampu bertindak seperti paramadis, terapis, social worker, 

konselor dan administrator. 

Penelitian yang dilakukan oleh Boe, Bobbitt, dan Cook, tahun 1997 dengan 

mengikutkan 4.798 guru pendidikan umum dan guru pendidikan khusus 

menunjukkan bahwa terdapat turnover yang lebih tinggi untuk guru pendidikan 

khusus (20%) dibandingkan dengan guru pendidikan umum (13%) (Fore, 2003). 

Survei nasional yang diselenggarakan oleh Council for Exceptional Children (CEC) 

yang melibatkan lebih dari 1000 guru pendidikan khusus menyatakan: “Kondisi kerja 

guru yang buruk memberikan kontribusi yang besar terhadap tingginya jumlah guru 
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yang meninggalkan bidang kerjanya, stres pada guru dan kualitas pendidikan khusus 

yang tidak memenuhi syarat” (Fore, 2003). 

Beberapa penelitian menunjukkan guru pendidikan khusus memiliki tingkat 

stres yang lebih tinggi dibandingkan guru pendidikan umum (Eichinger 2000, Evers 

dkk. 2004, Kokkinos & Panayiotou 2005 dalam Kucuksuleymanoğlu 2011). 

Mengajar anak berkebutuhan khusus memperlemah perkembangan keahlian guru, 

kualitas pendidikan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan murid. Menangani 

anak berkebutuhan khusus dapat menimbulkan kelelahan fisik dan mental karena 

anak berkebutuhan khusus membutuhkan lebih banyak perhatian dan pelatihan 

dibandingkan anak normal. 

Kondisi ABK secara langsung juga mempengaruhi kondisi guru ABK dalam 

upaya mendidik anak autis tersebut, dimana tingkat kesabaran seorang guru ABK 

sangat diperlukan dalam menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran 

seorang anak autis tersebut. Apabila seorang guru ABK tidak merasa kuat atas 

kondisi yang dialami maka kemungkinan terjadi stress sangat besar.  Dampak dari 

stres akan nampak dan mempengaruhi gejala psikologis, gejala fisik dan gejala 

perilaku atau semuanya sehingga secara langsung stres berpengaruh terhadap seluruh 

individu.  Secara individu reaksi seorang guru ABK terhadap stres selain berdampak 

negatif, ternyata juga bisa berdampak yang positif yakni membuat kebalikan dari 

gejala-gejala stress kerja yang bersifat negatif. Hal ini terjadi tergantung tingkat stres 

dan ketahanan individu terhadap stres. Secara umum bagi seorang guru ABK 

melakukan penyesuaian diri dari stres akan menganggu keseimbangan kejiwaan dan 

fisik seseorang bila dibiarkan akan berdampak pada penurunan pencapaian prestasi 

kerja dan jika sudah demikian stres yang dialami karyawan tergolong tinggi. 

Penelitian menunjukkan guru pendidikan khusus yang kurang kreatif dan 

tidak sabar menghadapi muridnya mengalami depresi dan kurang antusias terhadap 

pekerjaannya (Weiskopf 1980, Crane & Iwanicki 1986, Croasmun dkk.,1997 dalam 

Kucukssuleymanoğlu 2011). Rice & Goessling (2005), Ruma dkk. (2010) dalam 

Pranjić & Grbović (2011) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan stress pada 

guru yaitu beban kerja berlebih, kurangnya dukungan administrasi dan orang tua, gaji 

yang tidak mencukupi, masalah disiplin, kurangnya minat belajar murid, kelas yang 

terlalu penuh dan kritikan masyarakat terhadap guru dan pekerjaannya.  



7 
 

Hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa guru ABK di PAUD inklusi 

Permata mengalami berbagai permasalahan, diantaranya sulitnya memasukkan 

konsep mengajar saat ABK kesulitan memahami materi, banyaknya kritikan dari 

orang tua ABK yang terlalu mentarget kesembuhan anaknya, masalah pribadi diluar 

sekolah yang mengganggu konsentrasi guru ABK saat melakukan kegiatan belajar 

mengajar dan juga masih kurangnya fasilitas ,sarana dan prasarana di pusat terapi . 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengidentifikasi 

problematika guru ABK di PAUD Inklusi Permata Probolinggo. 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

problematika yang dialami guru ABK di PAUD Inklusi Permata Probolinggo. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan peranan guru ABK dalam mendidik ABK, karena dengan 

melihat realita yang ada secara langsung akan memudahkan untuk mengkaji 

masalah tersebut sehingga dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. 

Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan khususnya di bidang 

ilmu Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi guru dapat dijadikan bahan acuan dan masukan serta kritik konstruktif 

terutama dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.  

Bagi pihak sekolah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengasuh, membina, mengarahkan, membimbing anak berkebutuhan khusus 

dan sebagai bahan informasi, untuk mendorong   semua civitas akademik 

menerapkan manajemen guru dan sekolah dengan sebaik-baiknya dengan 

tujuan pada efektifitas pendidikan anak ABK  sehingga dapat berjalan dengan 

lancar. 



8 
 

 

C. Rencana Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. 

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara 

semi terstruktur  atau wawancara yang bersifat percakapan , tidak menggunakan 

kuesioner melainkan panduan wawancara yang fleksibel untuk membantu 

pewawancara fokus pada topik yang diteliti. Wawancara Semi Terstruktur 

dilaksanakan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Bertujuan 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. 

2. Metode Analisa Data 

Analisis data yaitu proses mengatur, mengkonstruksi dan mengartikan 

sejumlah data yang terkumpul. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

ini menurut Poerwandari (2001) akan di analisa dengan teknik data kualitatif. Dalam 

menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. 

Tahap-tahap tersebut adalah : 

1. Mengorganisasi Data      

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara (Indepth 

Interview), yang mana data direkam dengan MP3 dan dibantu alat tulis 

lainnya.Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara 

dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim.Setelah selesai 

menemui subjek data dibaca berulang ulang, agar penulis mengerti benar data 

atau hasil yang telah didapat. 

2. Pengelompokkan Berdasarkan Kategori, Tema, dan Pola Jawaban. 

Dalam tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam tentang data, 

perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul diluar 

apa yang digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, 

peneliti menyusun sebuah kerangkan awal analisis sebagai acuan dan 

pedoman dalam melakukan koding.Dengan pedoman ini, peneliti kemudian 

kembali membaca transkip wawancara dan melakukan koding. Melakukan 

pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan.Data yang relevan 

diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau 
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dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. Dalam 

penelitian ini, analisis dilakukan pertama-tama terhadap masing-masing 

kasus. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman 

terhadap hal-hal yang diungkap oleh responden. Data yang telah 

dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan 

ditemukan tema-tema penting secara kata kuncinya.Sehingga peneliti dapat 

mengungkapkan pengalaman, permasalahan dan dinamika yang terjadi pada 

tiap subjek. Pada bagian kedua dari analisi, peneliti melakukan analisis antar 

kasus dengan menyimpulkan hal-hal umum dan memberi perhatian pada hal-

hal khusus yang ditemukan dintara subjek-subjek penelitian dengan mengacu 

pada teori dan permasalahan penelitian. 

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada Terhadap Data 

Setelah kategori dan pola tergambar dengan jelas, peneliti menguji data 

tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada 

tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau berdasarkan 

landasan teori yang telah dijabarkan pada bab dua, sehingga dapat dicocokan 

apakah ada kesamaan antara landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi 

mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada. 

4. Mencari Alternatif Penjelasan Bagi Data 

Setelah kaitan antara kategori dan pola dengan asumsi terwujud, penulis 

masuk kedalam tahap penjelasan. Berdasarkan pada kesimpulan yang telah 

didapat dari kaitan tersebut, peneliti perlu mencari suatu alternatif penjelasan 

yang lain. Dari hasil analisi, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang 

menyimpang dari asumsi atau tidak terpikir sebelumnya. Dalam tahap ini 

akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui refleksi atau teori-teori lain. 

Alternatif ini sangat berguna pada bagian kesimpulan, diskusi, dan saran. 

5. Menulis Hasil Penelitian 

Penulisan analisis data masing-masing subjek yang telah berhasil 

dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu peneliti untuk memeriksa 

kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai.Dalam penelitian ini, 

penulisan yang dipakai adalah persentasi data yang telah didapat yaitu 

penulisan data dari hasil penelitian berdasarkan wawncara dengan tiap-tiap 
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subjek. Prosesnya dimulai dari data-data yang telah diperoleh dari tiap subjek 

dibaca berulang kali sampai peneliti mengerti benar permasalahannya lalu 

dianalis secara perorangan, sehingga didapatkan ganbaran mengenai 

penghayatan yang dialami masing-masing subjek.Selanjutnya, dilakukan 

interprestasi secara keseluruhan dimana di dalamnya mencakup keseluruhan 

kesimpulan dari hasil penelitian ini. 

 

 


