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dapat menyelesaikan studi dengan baik.

iv

If you can’t do great things
Do small things in a great way
(Napoleon Hill)
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ABSTRAK.
Interaksi antara guru dan murid tunarungu dalam sebuah SLB adalah topik yang
menarik untuk diteliti karena melibatkan orang normal (guru) dan murid yang
mempunyai keterbatasan dalam belajar. Guru sebagai orang yang bertanggungjawab
mendidik anak berkebutuhan khusus ini mempunyai beban yang cukup bervariasi dan
kompleks. Terlebih guru kelas rendah, yang selain mengajar, mereka juga harus
“mengubah” kebiasaan kanak-kanak murid menjadi lebih dewasa. Hal ini sering
membuat guru berada dalam kondisi multitasking. Oleh karena itu, guru kelas rendah
rentan terhadap stress.
Kondisi diatas melatari penelitian yang berfokus pada “Bagaimana strategi koping
guru kelas rendah Sekolah Dena Upakara dalam menghadapi stress yang muncul
dalam interaksi guru dan murid di sekolah.” Focus utama penelitian tersebut dirinci
dalam beberapa subfokus yaitu: (1) darimana stressor muncul; dan (2) bagaimana
strategi koping yang dilakukan guru.
Untuk mencapai maksud diatas, dilakukan studi yang melibatkan tiga (3) orang guru
kelas rendah yang berasal dari Sekolah Dena Upakara, Wonosobo. Masing-masing
subyek adalah unik, oleh karena itu digunakan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian yang
dikumpulkan berupa hasil observasi dan wawancara. Teknik documenter digunakan
untuk memperoleh informasi tentang data guru di sekolah serta informasi lain yang
berkaitan dengan sekolah.
Dari penelitian tersebut, diperoleh temuan berkenaan dengan: (1) asal stressor.
Stressor berasal dari murid dan bukan dari murid. Tingkah laku murid, karakteristik
anak tunarungu, dan murid pendatang adalah penyebab stress guru yang berasal dari
murid. Guru lain, tugas yang kompleks, pelajaran yang sulit dijelaskan, dan masa
transisi tugas adalah penyebab stress guru yang berasal bukan dari murid. (2) strategi
koping yang dilakukan guru. Guru melakukan strategi koping: mencari pertolongan
orang lain, melakukan tindakan langsung, mencari informasi, menerima dengan
pasrah, dan melakukan proses intrapsikis.
Terakhir direkomendasikan: (1) kerjasama yang baik antara guru dan forum diskusi
yang ada di sekolah tersebut; (2) pelatihan mengenai cara-cara mengajar yang efektif
dan efisien untuk murid berkebutuhan khusus; (3) deteksi dini mengenai kondisi dan
ix

latar belakang murid yang akan diterima di sekolah; (4) menyelenggarakan program
penyegaran atau refreshing bagi guru; sebagai wujud dukungan dan saran terhadap
pengembangan dari strategi-strategi koping yang sudah dilakukan.
Kata-kata kunci: strategi koping, stressor, interaksi antara guru dan murid
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ABSTRACT
.
Interaction between teachers and students in special-school for deaf children was an
interesting topic to research because this interaction was consisted of normal people
(teachers) and students with special needs (hearing impairment). Teachers who had
responsible to teach the students with hearing impairment had various and difficult
duties because they teach “special students which have special needs and
characteristics”. Teacher needed different skills of teaching rather than teaching in
normal schools, especially teachers in first-third class of a special school for the deaf.
At that level, teachers did not just teach about lessons but also changed “childish
habits” of students into mature habits during the pre-adolescence period. It caused
multitasking conditions for teachers and they were susceptible with stress.
The various evidences described above became the background of this research.
Therefore, the primary focus of the research was “How first-third class teachers of
Dena Upakara did the strategies in order to cope with stressor which happened during
interaction in school”. This primary topic consisted of several sub-foci, namely: (1)
where did stressors come?; (2) how did teachers do strategies in order to cope with
the stressors?
For this purpose, a descriptive study was conducted involving three (3) teachers of
first-third class which were located in Dena Upakara Deaf Children School,
Wonosobo. Considering the unique characteristics of each teacher, a qualitative
approach using descriptive study design was employed. The research data was
collected through observation and interviews. Documentary techniques used to access
database background information of teachers and school. The information was then
categorized after which the conceptual aspects were identified.
The summary of the research findings is as follows: (1) where stressors came from.
Stressors came from students and from other thing outside students. Student’s
behavior, special characteristic of deaf student in class, and new-comer students was
causes from students that occurred stressors to teachers. Other teachers, multitasking
condition in class, difficult-learned lessons, and job transitions was causes from other
thing outside student that occurred stressors to teachers; (2) how teachers did
strategies in order to cope with the stressors. Teachers did searched others assistance,
did direct actions, looked for any information were needed, accepted stressors with
resignations, and did intra-physics processes themselves in order to cope stressors.
xi

Finally, it was recommended that: (1) cooperation between teachers and discussion
forum are defended well; (2) an effective and efficient “good teaching” training are
hold to improve teachers abilities of teaching student with special needs; (3) early
detection of students background who will enter school to decrease teachers stress
because of “new-comers students”; and (4) refreshing time for teachers; as
realizations of the coping strategies development have been done, better.
Keywords: Coping strategies, stressors, interactions between teachers and students
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Lembaga pendidikan pada dasarnya terbagi atas dua macam Sekolah
Luar Biasa sebagai salah satu tulang punggung dalam pengembangan potensi
murid yang berkebutuhan khusus selalu menarik untuk diteliti, apalagi
perkembangan psikologi pendidikan dewasa ini tidak saja pada pengelolaan
pendidikan umum namun juga pada pendidikan anak luar biasa. Pendidikan
anak luar biasa memunculkan banyak dinamika menarik untuk diteliti karena
melibatkan orang normal (guru) dan anak yang mempunyai keterbatasan
dalam belajar sehingga memunculkan berbagai macam problem yang
mungkin tidak terjadi di sekolah umum (dengan murid yang tidak cacat). Guru
sebagai

orang

yang

bertanggungjawab

terhadap

pendidikan

anak

berkebutuhan khusus ini mempunyai beban yang cukup kompleks karena anak
yang berkebutuhan khusus cenderung bergantung pada guru sebagai sumber
informasi. Beberapa kasus yang dilaporkan Dirjen Pendidikan Luar Biasa
(2006) menyebutkan bahwa banyak terjadi guru SLB yang mengalami shock
pada tahun-tahun pertama mengajar karena guru kebanyakan belum
memahami dinamika mengajar di SLB dan tidak menemukan metode
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penyelesaian masalah yang tepat. Beban yang cukup kompleks ini merupakan
stimulus yang dapat menimbulkan stress pada guru.
Stress akan semakin bervariasi jika guru mengajar pada kelas rendah
suatu sekolah, karena di kelas rendah tersebut banyak sekali terjadi perilakuperilaku yang tidak sesuai dengan harapan guru atau sering disebut
misbehavior, misalnya anak yang berteriak-teriak di kelas karena ingin terus
diperhatikan guru padahal guru juga harus memperhatikan murid yang lainnya
secara adil. Hal ini terjadi karena murid pada usia awal-awal sekolah dasar
(kelas 1, 2, dan 3) adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke
masa remaja sehingga murid tersebut juga mengalami transisi dari metode
pendidikan di masa kanak-kanak (play group) menjadi metode pendidikan
yang lebih terarah (Slavin, 2003).
Selain harus menghadapi variasi perilaku dari murid, dalam
berinteraksi di kelas, guru juga sering melakukan tugas-tugas lain yang tidak
berkaitan dengan penyampaian materi pelajaran kepada murid, misalnya
merapikan meja murid yang sangat berantakan karena murid kelas rendah
belum mampu merapikan meja, ikut merauti pensil murid karena murid belum
bisa melakukan, dan sebagainya. Tugas-tugas tambahan tersebut membuat
guru harus melakukan multitasking di dalam kelas sehingga konsentrasi
terbagi-bagi. Kondisi multitasking dan perhatian terbagi ini potensial
menimbulkan stres pada guru karena beban otak dan fisik menjadi berkali-kali
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lipat karena tidak hanya melakukan satu tugas atau terkonsentrasi pada satu
hal saja. Tugas yang bermacam-macam tadi merupakan salah satu penyebab
yang membuat guru SLB rentan terhadap stress. Menurut Kyriacou (2001,
dalam Sullivan, 2003), stress yang berkepanjangan akan menimbulkan
masalah pada guru secara psikologis seperti depresi dan rasa frustasi serta
menurunkan kualitas dan komitmen guru pada pekerjaannya.
Guru Sekolah Dena Upakara juga mengalami keadaan yang hampir
sama dengan sebagian besar guru SLB seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya. Namun, metode pendidikan di Sekolah Dena Upakara
(menggunakan lip-reading dan fokus pada pengembangan kemampuan
berbicara murid) yang berbeda dengan SLB Tunarungu biasa (menggunakan
bahasa isyarat) membuat guru disana lebih rentan terhadap stres yang muncul
dari interaksi antara guru dan murid di kelas maupun di luar kelas. Apalagi
Dena Upakara adalah sekolah berasrama sehingga sangat dimungkinkan
keadaan asrama mempengaruhi interaksi mereka.
Menurut Kepala Sekolah SLB-B Dena Upakara, guru-guru yang
bertahan disana adalah guru yang berhasil melewati masa-masa penyesuaian
di awal tugas mereka. Banyak guru yang kemudian keluar dari Sekolah Dena
Upakara karena tidak berhasil mengatasi stres. Cousin (dalam Azizi 2005)
dalam kajiannya terhadap masalah stres okupasional terhadap guru mendapati
bahwa kebanyakan guru mengalami stress karena selain harus mengajar, dia
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juga harus menyesuaikan diri dengan rekan sekerja dan juga dengan perilaku
murid yang sangat bervariasi. Selain itu, stres yang terjadi tetap harus
diselesaikan karena akan menganggu kinerja guru di masa yang akan datang.
Dari garis besar kondisi diatas, peneliti ingin mengungkap tentang
strategi koping guru kelas rendah dalam menghadapi stres yang muncul dari
interaksi guru dan murid di sekolah. Penelitian ini akan berguna untuk
pengembangan dan pelatihan guru di masa datang, oleh karena itu topik ini
penting diteliti untuk mengidentifikasikan stres yang dialami guru dan strategi
koping yang sudah dan mungkin digunakan guru disana. Guru kelas rendah
dipilih sebagai subyek penelitian karena dinamika interaksi guru-murid di
kelas rendah lebih bervariasi dan usia murid di kelas rendah Sekolah Dena
Upakara adalah usia pra-remaja sehingga diasumsikan mereka lebih rentan
terhadap konflik karena usia tersebut adalah usia transisi (usia masuk sekolah
dasar di Sekolah Dena Upakara rata-rata adalah 8-9 tahun karena sebelumnya
murid harus menempuh pendidikan persiapan selama 4 tahun, jika normal).

B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana strategi koping guru Sekolah Dena Upakara dalam
menghadapi stress yang muncul dalam interaksi guru dan murid di sekolah.
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C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi koping guru
Sekolah Dena Upakara dalam menghadapi stress yang muncul dalam interaksi
guru dan murid di sekolah.

D. MANFAAT PENELITIAN
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi psikologi klinis dan
pendidikan anak luar biasa berkaitan dengan situasi stress yang dialami guru
dan strategi coping apa saja yang mereka lakukan saat mendidik dan
mengasuh anak tunarungu.
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk:
a. Referensi untuk pengembangan pelatihan penanganan stress dan
strategi coping bagi guru di sekolah-sekolah yang mengkhususkan diri
pada pengasuhan anak tunarungu.
b. Sumber informasi mengenai strategi-strategi coping yang digunakan
oleh guru SLB Tunarungu terhadap stressor yang muncul dalam
situasi KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah dapat menjadi
masukan bagi calon guru atau guru SLB Tunarungu.
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c. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh
berbagai pihak berhubungan dengan pengembangan helping behavior
seperti konselor sekolah tunarungu dan guru sekolah tunarungu.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. STRES
1. Pengertian
Selye (1976) mendefinisikan stres sebagai ‘the nonspesific
response of the body to any demand‘, sedangkan Lazarus (1976)
mendefinisikan ‘stress occurs where there are demands on the person
which tax or exceed his adjustive resources’ (Golberger & Breznitz,
1982). Dari kedua defenisi diatas tampak bahwa stres lebih dianggap
sebagai respon individu terhadap tuntutan yang dihadapinya. Tuntutantuntutan tersebut dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu tuntutan
internal yang timbul sebagai tuntutan fisiologis dan tuntutan eksternal
yang muncul dalam bentuk fisik dan social. Hans Selye juga
menambahkan bahwa tidak ada aspek tunggal dari stimulus lingkungan
yang dapat mengakibatkan stres, tetapi semua itu tergabung dalam suatu
susunan total yang mengancam keseimbangan (homeostatis) individu.
Stres secara psikologis menurut Cloninger (1996) adalah keadaan
yang mengganggu yang terjadi ketika seseorang mendapatkan masalah
atau tantangan dan belum mempunyai jalan keluarnya. Menurut Kendall
dan Hammer (1998) stress dapat terjadi pada individu ketika terdapat
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ketidakseimbangan antara situasi yang menuntut dengan perasaan
individu atas kemampuannya untuk mengatasi tuntutan-tuntutan tersebut.
Situasi yang menuntut tersebut dipandang sebagai beban yang melebihi
kemampuan individu mengatasinya.
Hardjana (1994) merumuskan secara ringkas hakekat tentang
stress. Menurut Hardjana, stres adalah keadaan atau kondisi yang tercipta
bila transaksi orang yang mengalami stres membuat orang yang
bersangkutan melihat ketidaksepadanan, entah nyata atau tidak nyata,
antara keadaan atau kondisi dan sistem sumber daya biologis, psikologis,
dan sosial apa adanya. Stress selalu bersifat subyektif karena orang
melihat tuntutan sesuai dengan keadaan dan sumber daya yang ada
padanya.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa stress
terjadi ketika muncul ketidakseimbangan antara situasi yang menuntut
dengan perasaan individu sehingga situasi tersebut dianggap sebagai
beban yang melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Stres
melibatkan reaksi fisiologis dan psikososial.
2. Stressor
Stressor adalah stimulus penyebab stress. Stressor muncul dan
menyebabkan

seseorang

merasa

tertekan

karena

terjadi
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ketidakseimbangan antara situasi yang menuntut dengan kemampuan
subyek untuk mengatasi masalah sebagai akibat dari munculnya stimulus
tersebut.
Sumber stress atau stressor menurut Hardjana (1994) dibedakan
menjadi beberapa, yaitu:
a. Sumber stress dari dalam diri seseorang. Stress dapat
bersumber dari penyakit yang diderita seseorang atau
pertentangan yang sedang dihadapi.
b. Sumber stress dari keluarga. Keluarga merupakan satu
kesatuan inti yang seharusnya berjalan selaras. Namun
terkadang perilaku anggota keluarga yang bervariasi, kurang
terkendali, dan tidak mengenakkan dapat menjadi sumber
stress bagi seseorang.
c. Sumber stress dari lingkungan. Lingkungan yang paling dekat
dengan individu adalah lingkungan kerja dan lingkungan
sekitar. Lingkungan kerja dapat menjadi sumber stress karena
beberapa alasan antara lain tuntutan kerja, tanggungjawab
kerja, lingkungan fisik kerja yang buruk,

hubungan antar

manusia yang buruk, rasa kurang memiliki pengendalian,
kurang pengakuan, dan rasa kurang aman dalam bekerja.
Lingkungan selain tempat kerja juga dapat menimbulkan stress
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lebih karena karakteristik lingkungan yang tidak membuat
individu nyaman.
Dalam penelitian ini, sumber stress yang diteliti oleh peneliti
adalah sumber stress yang berasal dari lingkungan kerja guru, yaitu segala
hal dan situasi yang terjadi pada saat interaksi guru dan murid di sekolah
yang menyebabkan guru merasa tertekan dan oleh karenanya guru merasa
perlu mengambil suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah yang
muncul.
Lingkungan kerja guru meliputi kegiatan belajar mengajar di kelas,
dan kegiatan diluar kelas. Dalam lingkungan kerjanya, guru berinteraksi
dengan rekan sekerja dan murid serta berusaha memenuhi tuntutan kerja
yang dibebankan kepada mereka untuk menjadi guru yang baik.
Lingkungan kerja guru di Sekolah Dena Upakara potensial menimbulkan
stress karena karakteristik murid tunarungu yang berbeda dengan murid
normal, misalnya saat guru harus memahami perbedaan sifat dan
kepribadian murid padahal murid tunarungu mempunyai sifat egois yang
cenderung tinggi sementara guru harus tetap fokus pada pelajaran. Selain
itu, karakteristik rekan sekerja yang bervariasi, tugas dan tuntutan kerja
yang bermacam-macam juga merupakan stressor bagi guru.
Interaksi antara guru dan murid sendiri adalah salah satu hal yang
rutin terjadi saat guru berada di dalam kelas dan mengajar murid yang
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tidak dipengaruhi oleh keberadaan orang lain selain guru kelas dan muridmurid di kelas tersebut. Hal ini menimbulkan stress karena banyak terjadi
hal-hal yang khas dan tidak muncul di sekolah umum. Interaksi ini sangat
khas karena melibatkan orang normal (guru) dan orang berkebutuhan
khusus (murid) sehingga dari kedua belah pihak diperlukan adaptasi yang
cukup sulit, terutama jika guru belum banyak pengalaman berinteraksi
dengan murid tunarungu.

B. STRATEGI KOPING
1. Pengertian koping
Koping berasal dari kata to cope yang dalam kamus bahasa Inggris
– Indonesia (Echols & Shadily, 1990) berarti: (a) menanggulangi,
mengatasi; (b) menguasai. Retnowati (2004) menerjemahkan koping
sebagai strategi mengatasi masalah. Ada beberapa pengertian Koping
yang dikemukakan, antara lain:
a. Koping merupakan tindakan dan usaha intrafisik untuk mengatur
tuntutan lingkungan dan internal serta konflik yang dinilai dapat
membebani atau melampaui potensi yang dimiliki atau kemampuan
individu. Proses mengatur disini meliputi menguasai, mengurangi,
menyelaraskan dengan kondisi yang ada atau meminimalkan tuntutan
yang dihadapi (Lazarus & Folkman, 1984)
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b. Koping adalah bentuk perilaku individu untuk melindungi diri dari
tekanan-tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh problematika
pengalaman hidup (Pearlin & Schooler dalam Taylor, 1995). Lebih
lanjut Pearlin dan Schooler (dalam Siegel & Smith, 1991) berpendapat
bahwa tujuan perilaku coping meliputi usaha untuk:
1) menghilangkan atau mengubah situasi yang menyebabkan masalah
2) mengendalikan makna dari situasi yang dialami sehingga masalah
yang dirasakan berkurang
3) menerima konsekuensi emosional dalam batasan tertentu
c. Koping digambarkan sebagai cara seseorang mengatasi tuntutantuntutan yang menekan sehingga seorang individu harus melakukan
penyeimbangan dalam usaha untuk menyesuaikan dirinya dengan
lingkungan (Sarafino, 1998).
Sebagian ahli mendefinisikan koping dengan cara yang beragam,
namun pada umumnya mereka tetap mengacu pada konsep dari Lazarus
dan Folkman yang dianggap paling relevan dengan konsep tersebut.
Lazarus dan Folkman mengartikan koping sebagai usaha yang dilakukan
individu dalam mengatasi tuntutan baik yang bersifat internal atau
eksternal yang membebani atau melampaui kemampuan yang dimilikinya.
Perilaku koping yang dilakukan seorang individu tidak dapat muncul
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secara otomatis seperti refleks, namun koping terbentuk melalui suatu
proses yang panjang yang tidak dapat terjadi dalam satu waktu.
Secara garis besar, koping adalah cara-cara yang dilakukan
individu untuk mengurangi atau menghilangkan stress yang dialami
supaya kembali kepada keadaan seimbang.

2. Bentuk strategi koping
Menurut Lazarus dan Folkman, secara umum ada dua macam cara
individu dalam menghadapi masalah, yaitu: problem focused coping
(koping yang berorientasi pada masalah). Koping macam ini dilakukan
dengan cara melakukan sesuatu untuk mengatasi dan mengurangi sumber
stres. Cara yang kedua dinamakan emotional focused coping (koping yang
berorientasi pada emosi). Koping macam ini biasa digunakan jika individu
merasa tidak yakin dapat mengubah kondisi yang menekannya. Koping
yang efektif pada satu masalah belum tentu efektif untuk masalah yang
lain. Terkadang kedua jenis coping tersebut harus digunakan secara
bersamaan ketika menghadapi situasi yang dirasakan menekan. Sebagai
contoh, seorang guru yang menghadapi murid yang ternyata tingkat
kognitifnya tidak setara dengan murid-murid lain sehingga dia tidak
mampu mengikuti pelajaran setara dengan teman-temannya. Guru tersebut
harus membimbing si murid dengan ekstra supaya si murid bisa setara
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dengan teman-temannya (problem focused coping) dan secara bersamaan
dia harus mengurangi reaksi ketidakberdayaan dia mengajar si murid,
termasuk mengelola emosinya sendiri (emotional focused coping).
Koping menurut Hardjana (1994) adalah cara-cara positif yang
dilakukan seseorang untuk menghadapi stres yang menimpanya. Hardjana
menyebut koping sebagai cara positif karena koping tidak mengandung
makna menghindari konflik atau stress namun lebih ke tindakan
menghadapi konflik. Kelima strategi koping menurut Hardjana adalah:
a. Tindakan langsung (direct action).
Tindakan langsung dalam menghadapi stress berupa perbuatan
sesuatu yang nyata secara khusus dan langsung diambil untuk
mengatasi hal, peristiwa, atau keadaan yang menjadi sumber stress.
Tindakan langsung itu meskipun tidak langsung berhubungan dengan
penyelesaian masalah atau ancaman namun bisa bermanfaat bagi
seseorang karena membuat orang tersebut bisa melupakan sejenak
masalah stressnya. Tindakan langsung berhubungan dengan tindakan
spontan yang dilakukan seseorang untuk meredakan situasi tegang dan
menekan yang sedang dia alami.
b. Mencari informasi (seeking information)
Usaha mengatasi stress dengan mencari informasi bertujuan
untuk mengetahui dan memahami situasi stress yang dialami.
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Pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengatasi perkara
stress atau mengubah perasaan terhadap sumber stress yang dihadapi.
Misalnya stress karena sakit gigi. Maka pengetahuan tentang sakit gigi
dan obatnya dapat mengatasi masalah sumber stress karena kita lalu
tahu obat apa yang perlu dipakai untuk meniadakan sakit gigi. Melalui
mencari informasi, seseorang lalu tahu apa yang harus diperbuat
karena sudah tahu latar belakang sebuah peristiwa terjadi dan
bagaimana mengatasinya.
c. Berpaling pada orang lain (turning to others)
Dengan strategi ini, pada waktu mengalami stress kita pergi
kepada orang lain entah sahabat, saudara, pembimbing, dan lain-lain
untuk mencari pertolongan. Pertolongan dapat berupa pertolongan
fisik (materi, uang) dan pertolongan emosional. Pertolongan yang
lebih dibutuhkan guru adalah pertolongan emosional yang dapat
meringankan beban. Pertolongan emosional dapat berupa dukungan,
penerimaan, atau pemahaman yang dapat meringankan perasaan berat
karena stress yang dialami oleh seseorang.
d. Penerimaan dengan pasrah (resigned acceptance)
Stress yang menimpa seseorang tidak jarang membuatnya
merasa tidak mungkin mengatasinya, semacam perasaan buntu dan
putus asa. Dalam situasi seperti itu, seseorang hanya bisa berbuat
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sesuatu untuk mengubah perasaannya, dari tertekan menjadi lebih
rileks. Hal yang dilakukan adalah melepaskan emosi dan mengurangi
ketegangan. Bentuknya dapat menangis, mengeluh pada Tuhan,
berdoa, dan sebagainya. Strategi koping ini lebih bersifat personal, dan
identik dengan menyerah pada keadaan lalu berdamai dengan keadaan
yang menekan tersebut.
e. Proses intrapsikis (intrapsychic processes)
Proses intrapsikis memanfaatkan strategi kognitif atau usaha
pemahaman untuk menilai kembali situasi stress yang dialami. Metode
ini berguna untuk mengatur dan mengendalikan perasaan dan emosi
kita pada waktu mengalami stress. Bentuk proses intrapsikis bisa
berupa strategi merumuskan kembali secara kognitif. Dengan strategi
ini, seseorang melihat sisi baik dari sebuah peristiwa yang menekan.
Seseorang jarang yang hanya melakukan satu jenis koping untuk
menghadapi stress yang sedang dia alami karena harus diakui bahwa tidak
ada metode koping yang dapat diterapkan sendiri-sendiri melainkan
semua harus saling melengkapi, jadi sangat mungkin untuk satu jenis
stress seseorang akan melakukan beberapa macam koping untuk
mengatasinya. Peneliti mengacu pada teori strategi koping dari Hardjana
karena lebih dekat dengan realitas subyek penelitian dan lebih fleksibel
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dalam memaparkan strategi-strategi koping yang mudah dilakukan oleh
banyak orang walaupun ada beberapa aspek yang kurang relevan.

C. INTERAKSI GURU DAN MURID TUNARUNGU
1. Anak tunarungu
Secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak
mendengar pada umumnya, sebab orang akan mengetahui bahwa anak
menyandang ketunarunguan pada saat berbicara, mereka berbicara tanpa
suara atau dengan suara yang kurang atau tidak jelas artikulasinya, atau
bahkan tidak berbicara sama sekali, mereka hanya berisyarat.
Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan
pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang berfariasi
antara 27dB –40 dB dikatakan sangat ringan 41 dB – 55 dB dikatakan
ringan, 56 dB – 70 dB dikatakan sedang, 71 dB – 90 dB dikatakan berat,
dan 91 ke atas dikatakan tuli (Slavin, 2003).
Dari ketidakmampuan anak tunarungu dalam berbicara, muncul
pendapat umum yang berkembang, bahwa anak tunarungu ialah anak
yang hanya tidak mampu mendengar sehingga tidak dapat berkomunikasi
secara lisan dengan orang dengar, karena pendapat itulah ketunarunguan
dianggap ketunaan yang paling ringan dan kurang mengundang simpati,
dibanding dengan ketunaan yang berat dan dapat mengakibatkan
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keterasingan dalam kehidupan sehari-hari. Batasan ketunarunguan tidak
saja terbatas pada yang kehilangan pendengaran sangat berat, melainkan
mencakup seluruh tingkat kehilangan pendengaran dari tingkat ringan,
sedang, berat sampai sangat berat.
Definisi ketunarunguan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1)
seseorang

dikatakan

tuli

(deaf)

apabila

kehilangan kemampuan

mendengar pada tingkat 70 dB Iso atau lebih, sehingga ia tidak dapat
mengerti pembicaraan orang lain melalui pendengarannya baik dengan
ataupun tanpa alat bantu mendengar. (2) seseorang dikatakan kurang
dengar (hard of hearing) bila kehilangan pendengaran pada 35 dB Iso
sehingga ia mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan orang
lain melalui pendengarannya baik tanpa maupun dengan alat bantu
mendengar.
Heward & Orlansky memberikan batasan ketunarunguan sebagai
berikut: Tuli (deaf) diartikan sebagai kerusakan yang menghambat
seseorang untuk menerima rangsangan semua jenis bunyi dan sebagai
suatu kondisi dimana suara-suara yang dapat dipahami, termasuk suara
pembicaraan tidak mempunyai arti dan maksud-maksud kehidupan
sehari-hari. Orang tuli tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk
dapat mengartikan pembicaraan, walaupun sebagian pembicaraan dapat
diterima, baik tanpa maupun dengan alat bantu mendengar.
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Kurang dengar (hard of hearing) adalah seseorang yang
kehilangan pendengarannya secara nyata yang memerlukan penyesuaianpenyesuaian khusus, baik tuli maupun kurang mendengar dikatakan
sebagai gangguan pendengaran (hearing impaired).
Dapat disimpulkan dari berbagai batasan yang dikemukakan oleh
beberapa pakar ketunarunguan, bahwa ketunarunguan adalah suatu
keadaan atau derajat kehilangan pendengaran yang meliputi seluruh
gradasi ringan, sedang dan sangat berat yang dalam hal ini
dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu tuli (lebih dari 90 dB)
dan kurang dengar (kurang dari 90 dB), yang walaupun telah diberikan
alat bantu mendengar tetap memerlukan pelayanan khsusus.

2. Perilaku anak tunarungu di kelas
Di dalam kelas, anak tunarungu mempunyai perilaku yang berbeda
dengan anak normal yang seusia dengan mereka. Berikut ini adalah ciri
khas anak tunarungu berperilaku di dalam interaksi kelas menurut hasil
observasi yang dilakukan Weber and Wood and Watson (dalam
Frederikson, 2005):
a) Anak tunarungu sering terlambat bereaksi terhadap instruksi-instruksi
yang diberikan guru

20

b) Anak tunarungu suka melihat dan mengamati apa yang dilakukan
orang lain lalu mengikuti apa yang dilakukan orang lain yang paling
menarik menurut persepsi si anak.
c) Anak tunarungu sering meminta orang lain (normal) untuk mengulangi
apa yang dikatakannya.
d) Anak tunarungu sering salah dalam mengartikan informasi dan
pertanyaan sehingga sering salah dalam merespon sesuatu atau
menjawab pertanyaan.
e) Anak

tunarungu

tidak

mempunyai

kemampuan

untuk

mengidentifikasikan sumber suara atau siapa yang berbicara saat
berada dalam situasi yang ramai.
f) Anak tunarungu mempunyai kecenderungan untuk melamun dan daya
konsentrasinya rendah terutama saat guru bercerita atau menjelaskan
tentang soal cerita.
g) Anak tunarungu suka membuat komentar yang kurang penting karena
sebenarnya dia kurang paham dengan apa yang dibicarakan oleh orang
lain.
h) Anak tunarungu mempunyai perkembangan bahasa yang sangat
kurang termasuk bagaimana menggunakan tata bahasa dan kosakata
dengan benar. Keterbatasan ini membuat guru harus memberikan
perhatian yang lebih kepada murid dalam hal pengembangan bahasa.
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i) Anak tunarungu mempunyai kesulitan untuk mengulang kata-kata atau
suara terutama untuk mengingat nama orang dan nama tempat. Hal ini
membuat guru harus menjelaskan satu hal berkali-kali sebelum murid
bisa mengingatnya.
j) Anak tunarungu sering mengeluarkan bunyi-bunyian yang aneh
sehingga mengganggu orang lain, namun dia tidak menyadari bahwa
apa yang dilakukannya mengganggu orang lain karena si anak tidak
dapat mendengar suara yang dihasilkannya. Perilaku anak yang seperti
ini terkadang menimbulkan kebisingan di kelas karena tidak hanya
satu orang anak saja yang mengeluarkan bunyi-bunyian aneh.
k) Anak tunarungu sering melakukan kesalahan pelafalan, terutama
konsonan di akhir kata.
l) Anak tunarungu sering melakukan kesalahan dalam mengucapkan kata
yang mirip artikulasinya, seperti kata: mama, papa, baba.
m) Anak tunarungu memfokuskan mata dan konsentrasinya pada bibir
orang yang sedang berbicara padanya, karena mereka melakukan lip
reading.
n) Anak tunarungu sering terbatuk-batuk sesudah mengucapkan kata atau
kalimat.
o) Anak tunarungu mengalami kesulitan saat harus membaca paragraf,
mengeja kata dan menuliskan apa yang dia eja.
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Perilaku-perilaku anak tunarungu seperti dikemukakan Weber itu
adalah perilaku yang paling sering muncul di dalam dinamika kelas anak
tunarungu sehingga guru harus mempersiapkan fisik dan mental untuk
menjalani kegiatan belajar mengajar setiap hari.
Seringkali guru yang tidak memiliki penyesuaian diri yang baik
terhadap keadaan riil berinteraksi dengan murid tunarungu akan
mengalami stress. Hal ini sudah terbukti dari banyaknya calon guru di
Sekolah Dena Upakara yang memutuskan untuk mengundurkan diri
sebelum selesai masa percobaan menjadi guru (informasi dari Kepala
Sekolah pada saat wawancara awal) karena tidak kuat menghadapi
perilaku-perilaku anak tunarungu tersebut.

3. Perkembangan psikologis anak tunarungu usia awal masa sekolah
Anak tunarungu yang bersekolah di sebuah sekolah luar biasa
khusus tunarungu kemungkinan berasal dari keluarga yang ayah dan
ibunya semua tunarungu atau dari keluarga normal yang ayah dan ibunya
normal (atau salah satunya tunarungu). Anak tunarungu yang datang dari
keluarga mendengar cenderung lebih sulit dalam membangun interaksi
interpersonal dengan teman-teman sesama tunarungu maupun dengan
guru dibandingkan dengan anak tunarungu yang datang dari keluarga
tunarungu. Hal ini terjadi karena anak tunarungu dari keluarga tunarungu
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sudah biasa berinteraksi dengan sesama tunarungu dan karena anak
tunarungu

tersebut

mendapat

pengasuhan

yang

konsisten

dari

keluarganya. Selain itu, karena seluruh keluarga tunarungu, anak
tunarungu lebih bertoleransi pada hal-hal yang terjadi di sekitarnya
dibanding anak tunarungu yang berasal dari keluarga mendengar
(Greenberg & Kusche dalam Marschark, 1993). Perbedaan karakteristik
murid yang berasal dari keluarga mendengar dan keluarga tunarungu
yang cenderung berbeda, menuntut perlakuan yang berbeda dari guru.
Anak tunarungu memiliki kecenderungan yang sama tentang
ketergantungan pada orang lain (dependensi). Sebagian besar anak
tunarungu menunjukkan ketergantungan emosional dan instrumental pada
orang lain yang dia rasakan memberi rasa nyaman. Ketergantungan
emosional mengacu pada keinginan yang besar lebih daripada anak
normal pada anak tunarungu untuk diterima, diperhatikan, dan berada
dekat dengan orang lain yang dia percayai. Hal ini mengakibatkan anak
tunarungu mengalami proses pendewasaan yang terhambat bila
dibandingkan anak normal (Schmidt, 1980) karena anak tunarungu selalu
butuh dukungan emosional dari orang lain. Sementara itu ketergantungan
instrumental mengacu pada keinginan anak tunarungu supaya orang lain
memenuhi kebutuhan dan keinginannya sesegera mungkin.
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Sebagian kecil anak tunarungu ada yang menunjukkan perilaku
independen (mandiri), namun tidak murni bebas dari bantuan orang lain.
Hal ini disebabkan walaupun mereka sudah menunjukkan kemandirian
dan keinginan untuk mencapai tujuan (prestasi), mereka masih
mempunyai kecenderungan untuk tergantung secara emosional dan
instrumental pada orang lain.
Karakteristik anak tunarungu yang mempunyai ketergantungan
pada orang lain itu seringkali membuat orang tua menjadi over-protective
sehingga anak tunarungu menjadi semakin ragu dengan kemampuan dan
potensinya dan akibat-akibat selanjutnya, kemampuan-kemampuannya
menjadi tidak berkembang.
Anak tunarungu cenderung impulsive (Marschark, 1993) karena
mereka cenderung melakukan suatu tindakan tanpa berpikir panjang dan
tidak pernah membayangkan akibat yang akan muncul setelah
tindakannya. Karakter anak yang semacam ini membuat mereka terlihat
agresif, “liar”, dan tidak dapat diprediksi apa yang akan dilakukan
selanjutnya (Schmidt, 1980).
Anak tunarungu juga memiliki kecenderungan egosentris sehingga
dia selalu minta didahulukan dan diprioritaskan dibandingkan orang lain.
Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik tergantung yang berkembang
dalam kepribadian anak (Marschark, 1993).
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Anak tunarungu yang memasuki usia sekolah dasar mengalami
masa transisi dari ketergantungan tinggi pada orang lain (ketergantungan
tersebut masih dipenuhi guru dan ibu asrama di kelas persiapan) menjadi
lebih mandiri. Hal ini tentu tidak mudah bagi semua pihak, terutama guru
kelas rendah yang mempunyai tugas berat membimbing murid selama
masa transisi tersebut (sampai naik ke kelas besar, yaitu kelas 4, 5, dan 6).

4. Pengelolaan Kelas
Guna mengembangkan lingkungan belajar yang baik, guru perlu
memahami strategi-strategi untuk merancang kelas yang produktif. Hal
tersebut sering dinamakan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas tidak
hanya cara-cara untuk mencegah dan menanggulangi perilaku bermasalah
yang muncul, tapi juga yang lebih penting adalah menggunakan waktu
kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik, merancang situasi belajar
yang kondusif dan membangkitkan minat murid, serta menyelenggarakan
aktivitas yang memunculkan pemikiran dan imajinasi murid (Slavin,
2003).
Selain pengelolaan kelas, guru juga perlu menjaga situasi tetap
disiplin.

Disiplin

mengacu

pada

metode

yang

dipakai

untuk

meminimalkan masalah-masalah yang terjadi di kelas atau untuk
merespon masalah-masalah yang mungkin timbul di masa depan. Guru

26

mengajar dengan menarik, mempunyai perencanaan yang baik, menata
waktu dengan baik, serta punya persiapan diri yang matang akan lebih
sedikit mempunyai masalah dengan kedisiplinan yang akhirnya
berpengaruh pada pengelolaan kelas secara keseluruhan.
Untuk melaksanakan pengelolaan kelas dalam situasi kurikulum
tematik yang menuntut murid lebih aktif (student centered), guru harus
memahami bahwa situasi kelas student centered lebih ‘ramai dan ribut’
daripada kelas konvensional biasa yang murid lebih sedikit mempunyai
kesempatan berbicara dan mengemukakan pendapat (Freiberg, Connel,
and Lorentz dalam Slavin, 2003).
Dalam mengelola kelas, guru harus memahami bagaimana cara
menangani perilaku murid yang menganggu kelancaran KBM, misalnya
perilaku meninggalkan tempat duduk tanpa keperluan yang jelas,
menganggu teman, membuat gaduh kelas, berbicara sendiri dengan topik
yang tidak sesuai dengan pelajaran, dan lain-lain. Berikut ini adalah
tahapan-tahapan yang dilakukan guru untuk melakukan pengelolaan kelas
dan membuat suasana kelas lebih kondusif (Slavin, 2003):
a. Mencegah adanya perilaku salah (misbehavior) yang tidak
mendukung KBM dengan cara memberi murid tugas-tugas yang
menghabiskan waktu mereka namun tidak membosankan. Tentu
saja guru harus jeli dan mengerti mood murid.
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b. Memberi peringatan non-verbal kepada murid yang berperilaku
salah, misalnya membuat kontak mata dengan murid yang sedang
tidak konsentrasi pada tugas, mendekati murid yang ribut sendiri,
atau menyentuh murid supaya mereka tahu bahwa guru
memperhatikan tingkah laku mereka dan guru tidak menyukainya
(Woofolk dalam Slavin, 2003).
c. Memberi pujian jika murid yang biasanya nakal melakukan tugas
dan hal-hal baik lain sesuai dengan harapan guru.
d. Memberi pujian pada murid lain yang melakukan tugas dengan
baik supaya murid yang nakal tersindir.
e. Memberi peringatan verbal pada murid yang keluar jalur dengan
peringatan positif (mis: tolong tetap fokus pada kertas ulangan
masing-masing) daripada dengan peringatan negatif (mis: jangan
mencontek!).
f. Mengingatkan murid yang berperilaku salah berkali-kali dengan
peringatan yang sama supaya mereka tahu bahwa guru benar-benar
ingin tugas tersebut dilakukan oleh murid.
g. Cara terakhir adalah dengan memberikan hukuman bagi murid
yang tidak bisa diatur dengan tahapan cara-cara diatas. Hukuman
biasanya dikeluarkan dari kelas atau di skorsing jika masalah yang
ditimbulkan murid cukup berat.
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Langkah-langkah untuk mengatasi murid yang berperilaku salah
diatas tentu saja tidak menjamin seseorang lalu menjadi guru yang baik.
Untuk menjadi guru yang baik diperlukan beberapa kemampuan yang
harus dipenuhi, dilakukan, dan dimiliki guru (Slavin, 2003). Paling utama
adalah guru harus memahami kemampuan apa saja yang sudah dipunyai
dan yang belum dimiliki murid, jadi diperlukan semacam pemeriksaan
latar belakang murid. Hal ini untuk memudahkan guru dalam
mengajarkan sesuatu pada murid dan untuk menghemat waktu di kelas
supaya lebih efektif dan efisien. Mengerti kebutuhan murid, guru akan
dapat lebih menguasai kelas sehingga dia tidak mengalami shock dan
stress yang potensial muncul karena guru kurang memahami latar
belakang murid. Pemahaman terhadap latar belakang murid juga
mempermudah guru dalam melakukan adaptasi (Slavin, 2003).
Menjadi guru yang baik, disukai murid, dan dapat mengajar
dengan sempurna bukanlah hal yang tidak mungkin karena semua itu bisa
dipelajari, namun membutuhkan proses. Masa-masa awal mengajar
adalah masa-masa yang penuh tekanan dan masalah sehingga potensial
menimbulkan stress. Hal ini terjadi karena seringkali apa yang dipelajari
guru baru dalam teori benar-benar berbeda saat dipraktekkan oleh guru di
dalam kelas. Oleh karena itu, seorang guru diharapkan memiliki
kemampuan memecahkan masalah dengan fleksibilitas tinggi dan
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kontinyu. Lebih jelasnya akan digambarkan pada bagan dibawah ini
(Slavin, 2003):

Knowledge of student
& teaching resources

Self knowledge
Self regulation
Knowledge of student
& their learning

Decision making

Critical thinking &
problem solving
skills

Good teaching

Reflection

Application of
educational research

Teaching &
communication skills
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Untuk

bisa

mengajar

dengan

baik,

guru

harus

mampu

menyeimbangkan keempat hal mendasar yang seharusnya dimiliki
seorang guru. Hal pertama yang harus dimiliki seorang guru adalah guru
harus memahami dirinya sendiri dan disiplin dengan dirinya sendiri, hal
ini penting agar guru terlihat matang dan berwibawa di depan muridmurid. Hal kedua adalah kemampuan untuk mengatasi masalah dan
memilih jalan keluar yang paling tepat. Terkadang suasana di kelas
membutuhkan penanganan langsung yang tepat untuk menjaga situasi
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kondusif yang sejak awal sudah terbangun atau untuk memulai situasi
kondusif.
Hal ketiga adalah kemampuan guru dalam merefleksikan sesuatu.
Kemampuan refleksi ini penting karena pengalaman mengajar dan
pengalamanan menangani masalah juga perlu dievaluasi keefektifannya.
Hal keempat adalah mengaplikasikan hasil-hasil riset mengenai
pendidikan supaya guru tidak ketinggalan jaman dan ketinggalan
informasi.
Selain itu, untuk dapat mengajar dengan baik, guru harus
memahami sumber daya apa yang sudah dimiliki murid, bagaimana cara
belajar yang sesuai dengan karakteristik murid, apa yang harus dilakukan
untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam KBM di kelas, dan
bagaimana cara berkomunikasi dengan baik antara guru dan murid.
Tentu saja menggabungkan hal-hal tersebut tidak mudah bagi
seorang guru, apalagi guru sekolah luar biasa yang tidak sama dengan
guru sekolah umum atau sekolah normal. Keinginan guru untuk bisa
mengajar dengan baik dan keterbatasan murid adalah salah satu hal yang
menimbulkan tekanan bagi guru.
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5. Dinamika Kegiatan Kelas di Sekolah Dena Upakara
SLB Tunarungu Dena Upakara berpedoman pada sebuah
kurikulum tematik yang dirancang sendiri oleh guru disana sebagai acuan
dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar setiap hari. Kurikulum
tersebut sifatnya tidak mengikat dan berpusat pada murid, terutama untuk
kelas rendah (kelas D-123 yang setara dengan SD kelas 1, 2, dan 3)
karena pada kelas rendah, pendidikan yang dilakukan setiap hari berfokus
pada pengembangan kosakata dan konsep murid terhadap benda atau
keadaan di sekitarnya.

Hal ini untuk menunjang pengetahuan murid

mengenai hal-hal di sekitarnya (Gregory et al. 1995 dalam Frederikson,
2003). Pembelajaran sehari-hari menggunakan konsep bahasa ibu yang
mudah dipahami oleh murid sebagai sarana berkomunikasi dengan orang
lain yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Murid diajar untuk
membaca bibir (artikulasi atau lip reading) sehingga penggunaan bahasa
isyarat menggunakan tangan adalah terlarang karena bahasa isyarat
membuat murid tidak bisa berkomunikasi dengan orang normal
Dari hasil observasi peneliti, kegiatan kelas dimulai dengan
menceritakan topik apa saja yang menarik untuk murid. Disini guru
berperan sebagai motivator supaya murid terdorong untuk mengucapkan
dan mencari sebanyak mungkin kata yang berhubungan dengan topik
yang sudah disepakati bersama. Guru harus ekspresif dan bersemangat
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untuk mendorong semangat murid juga. Dalam tahap ini, guru dan murid
sama-sama berperan aktif. Setelah kegiatan pembukaan semacam ini,
murid biasanya lalu berpindah kelas untuk mengikuti kegiatan di luar
kelas (misalnya mata pelajaran menari, melukis, dan sebagainya). Waktu
murid keluar dari kelas ini, guru mempunyai kesempatan untuk
menuliskan hasil dari ”diskusi” topik tadi di papan tulis. Hal ini berguna
untuk mengingatkan sampai dimana kosakata yang sudah dipahami
murid. Tulisan ini nantinya akan ditulis murid sekembalinya mereka dari
pelajaran di luar kelas tersebut. Cara pengajaran ini berlaku untuk kelas
D-123 karena pengajaran di kelas D-123 masih berfokus pada
pengembangan kosakata dan konsep.
Proses ini berlangsung sampai istirahat pertama. Jam pelajaran
setelah istirahat pertama sampai istirahat kedua dan pulang sekolah
berlangsung untuk membahas mata pelajaran lain sesuai dengan jadwal
yang sudah ada. Guru banyak menggunakan barang-barang dan bendabenda untuk membantu kelancaran pelajaran. Mata pelajaran yang ada
setelah istirahat pertama sampai istirahat kedua biasanya adalah
matematika, dan IPS. Selingan pelajaran yang dilangsungkan di luar kelas
juga ada untuk memberi kesempatan guru melakukan eksplorasi untuk
mendukung mata pelajaran yang dia sampaikan.
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Setelah istirahat kedua berlangsung, murid kembali masuk ke kelas
untuk mengikuti pelajaran di kelas sampai sekolah berakhir. Murid yang
ada di kelas ada kalanya tidak genap, karena mungkin ada 1 orang murid
yang mendapat jadwal belajar artikulasi secara privat dengan guru khusus
di ruangan yang berbeda. Dari hasil observasi peneliti, mata pelajaran
yang biasanya di berikan di siang hari adalah IPA dan Bahasa Indonesia.
Dalam setiap mata pelajaran dituntut peran aktif guru dan murid, namun
gurulah yang mempunyai tanggungjawab untuk selalu memotivasi murid
supaya tidak kehilangan konsentrasi dalam mengikuti mata pelajaran.

6. Pertanyaan Penelitian
Berikut ini beberapa pertanyaan yang muncul dari hasil observasi
awal dan teori yang dikaji oleh peneliti.
a. Apakah guru mengalami stress ketika berinteraksi dengan anak
tunarungu? Apa sumber stressnya?
b. Keadaan kelas seperti apa yang menyebabkan guru stress?
c. Apakah ada hal-hal diluar murid yang menyebabkan guru
stress? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
d. Strategi koping apa yang dilakukan oleh guru?

BAB III
METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berhubungan erat
dengan pendekatan yang sifatnya deskriptif. Melalui wawancara dan
observasi, penelitian ini dapat menggali suatu fenomena secara mendalam
sehingga tercapai suatu pengertian. Pendekatan kualitatif menekankan pada
proses, perilaku individu, dan bersifat alamiah. Data kualitatif lebih bersifat
kata-kata yang menjabarkan aspek yang diteliti daripada angka, kaya akan
deskripsi, dan eksplanasi tentang proses yang terjadi. Kelemahan pendekatan
kualitatif adalah metode analisisnya tidak terformulasi secara baik dan taraf
kepastiannya tidak cukup tinggi jika dibandingkan dengan kuantitatif (Miles
& Huberman, 1984).
Penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

kualitatif

karena

mendeskripsikan strategi coping apa saja yang muncul dalam setiap stressor
yang dihadapi guru dalam interaksi dengan murid di sekolah serta bagaimana
bentuk strategi coping tersebut. Dengan penelitian kualitatif, semua deskripsi
tentang strategi coping dapat diungkap secara lebih mendalam.
Menurut Strauss dan Corbin (1990) agar dapat memahami makna
peristiwa dan interaksi orang, dapat digunakan orientasi teoritik dengan
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pendekatan fenomenologi yaitu suatu pendekatan yang berupaya memahami
subyek dari sudut pandang subyek itu sendiri dengan membuat tafsiran berupa
skema konseptual.

B. SUBYEK PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Tunarungu Dena
Upakara, Wonosobo. Subyek penelitian adalah 3 orang guru kelas rendah
SLB Tunarungu Dena Upakara, Wonosobo.

C. DEFINISI VARIABEL PENELITIAN
1. Stressor
Dalam penelitian ini, stressor yang dimaksud oleh peneliti adalah
segala hal dan situasi yang terjadi pada saat interaksi guru dan murid yang
menyebabkan guru merasa tertekan dan oleh karenanya guru merasa perlu
mengambil suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul.
Stressor

dikategorikan

menjadi

dua

oleh

peneliti

untuk

memudahkan analisis selanjutnya. Kategori tersebut dikelompokkan
setelah melihat data hasil wawancara, yaitu:
a. Stressor yang berasal dari murid
b. Stressor yang berasal bukan dari murid
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2. Interaksi guru dan murid tunarungu
Interaksi guru dan murid adalah semua dinamika yang terjadi
antara guru dan murid di lingkungan sekolah yang potensial
menimbulkan stress.

3. Strategi koping
Strategi koping adalah cara yang dipilih untuk menghadapi
stressor. Strategi koping meliputi:
a. Tindakan langsung (direct action).
b. Mencari informasi (seeking informations)
c. Berpaling pada orang lain (turning to others)
d. Penerimaan dengan pasrah (resigned acceptance)
e. Proses intrapsikis (intrapsychic processes)

D. METODE PENELITIAN
Menurut Bogdan dan Biklen (1992), ada empat teknik dasar dalam
pengumpulan data kualitatif, namun sesuai kebutuhan, peneliti menggunakan
dua teknik pokok dalam pengumpulan data kualitatif yaitu:
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1. Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati keseharian guru
selama di sekolah. Keseharian guru di sekolah diamati sejak guru tiba
di sekolah sampai guru pulang setelah mengajar dan saat guru
melaksanakan kegiatan sore hari (semacam les tambahan pelajaran).
Pencatatan observasi adalah berdasarkan kemunculan perilaku yang
dianggap peneliti sebagai perilaku yang merespon stressor.
2. Wawancara mendalam (indepth interviewing)
Wawancara mendalam dilakukan menggunakan pedoman
wawancara yang disusun peneliti sebagai kerangka hal-hal apa saja
yang hendak diungkap dalam wawancara tersebut. Berikut ini adalah
pertanyaan-pertanyaan utama yang akan diungkap peneliti melalui
wawancara mendalam semi terstruktur.
a. Pertanyaan untuk mengungkap hal-hal apa yang potensial
menimbulkan stress.
1) Apa yang menyebabkan guru stress?
2) Kapan stressor itu muncul
3) Mengapa hal tersebut menyebabkan stress?
4) Apakah ada hal lain selain yang sudah disebutkan yang
dapat menyebabkan stress?
5) Mengapa hal tersebut juga dapat menyebabkan stress?
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6) Bagaimana

stressor-stressor

tersebut

dapat

menyebabkan stress?
b. Pertanyaan untuk mengungkap strategi koping apa yang
dilakukan oleh guru saat menghadapi stress.
1) Apa yang dilakukan guru ketika menghadapi stress?
2) Mengapa guru memilih hal tersebut untuk dilakukan
ketika menghadapi stress?
3) Kapan guru melakukan hal tersebut?
4) Bagaimana hal tersebut dilakukan oleh guru?
3. Tehnik dokumenter
Tehnik dokumenter digunakan untuk memperoleh informasiinformasi tentang background guru dan sekolah sesuai dengan
database yang ada di sekolah. Fungsi diketahuinya background guru
adalah untuk kroscek data yang disampaikan guru dalam wawancara
apakah sesuai dengan yang ada di sekolah.

E. ANALISIS DATA
Berdasarkan kasus yang diteliti, yaitu melibatkan lebih dari satu
subyek penelitian, maka penelitian ini menggunakan model induksi analitik
atau induktif approach analysis. Menurut Glaser (Bogdan & Biklen, 1982),
langkah-langkah dalam penelitian model ini adalah:
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1. Mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi.
2. Mencari isu kunci yang sesuai dengan fokus penelitian
3. Mengklasifikasi data yang banyak menggambarkan kejadian yang
berkaitan dengan kategori fokus penelitian
4. Mengidentifikasikan kategori yang sedang diselidiki
5. Mengolah data
6. Melakukan pengkodean dan menulis fokus analisis pada setiap kategori,
lampiran pengkodean ada pada pedoman wawancara.
Berikut ini adalah bagan langkah penganalisisan data untuk strategi
koping:

Mengamati

7.
Menyortir data
kasar

Data kasar
wawancara

Mengklasifika
si data
(coding)

8.

Konfirmasi
data hasil
penelitian

Laporan
akhir

Bagan 2

Laporan hasil
analisis data
terakhir

Mengkategorisa
si data
berdasarkan
teori
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Berikut ini adalah analisis data berdasarkan temuan di lapangan:
Temuan data berupa asal stressor, hal-hal yang
potensial menimbulkan masalah, dan mengapa
hal-hal tersebut menimbulkan masalah

Pemaparan data berdasarkan kategori yang
muncul.

Kategorisasi berdasarkan fenomena yang
muncul di lapangan

Pengumpulan data (pencatatan dan
pengkodean)

Bagan 3

F. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA
1. Kredibilitas
Kredibilitas merupakan istilah untuk mengganti konsep validitas.
Kredibilitas dimaksudkan untuk merangkum bahasan menyangkut
kualitas penelitian kualitatif. Kredibilitas studi kualitatif terletak pada
keberhasilannya

mencapai

maksud

eksplorasi

masalah

atau

mendeskripsikan proses, setting, kelompok sosial atau pola interaksi yang
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kompleks. Pada penelitian kualitatif, validitas tidak dicapai dengan
memanipulasi variabel melainkan dengan menggunakan metode yang
paling sesuai untuk memperoleh dan menganalisis data (Poerwandari,
1998). Kredibilitas penelitian dicapai melalui:
a. Peneliti melakukan penelitian awal berupa pendekatan personal
kepada subyek untuk mengetahui latar belakang subyek secara
detail supaya tidak salah memilih subyek.
b. Konfirmasi data dan analisisnya pada subyek penelitian. Setelah
wawancara dan observasi, peneliti mengkonfirmasikan data yang
didapat kepada subyek untuk memastikan bahwa tidak ada salah
pengertian atau salah paham terhadap data yang telah dikumpulkan
peneliti.
c. Presentasi

temuan

dan

kesimpulan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan rasionalitasnya serta dapat dibuktikan
dengan kembali melihat data mentahnya (valitidas argumentatif).
Setiap data yang menjadi pokok pembahasan dapat dicek
validitasnya dalam data mentah (verbatim) sehingga pembahasan
yang disajikan bukan merupakan subyektivitas peneliti.
d. Penelitian dilakukan pada kondisi alamiah dari subyek yang diteliti
(validitas ekologis). Peneliti tidak melakukan eksperimen apapun
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kepada subyek sehingga kondisi subyek saat diteliti adalah kondisi
yang alamiah.

2. Dependabilitas
Agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan konsep rencana
penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil
penelitian, peneliti melakukan uji keabsahan pada saat proses penelitian.
Peran

dosen

pembimbing

sangat

besar

dalam

melakukan

uji

dependabilitas. Peran ini diwujudkan dengan membaca dan mengkritisi
hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

3. Konfirmabilitas
Uji

konfirmabilitas

dilakukan

bersamaan

dengan

uji

dependabilitas. Bedanya kalau uji konfirmabilitas dilakukan untuk
menilai hasil penelitian, sedangkan uji dependabilitas dilakukan untuk
menilai proses penelitian. Dalam uji konfirmabilitas ini, peran dosen
pembimbing juga sangat besar
Peneliti melakukan ketiga hal tersebut saat penyusunan skripsi dan
penganalisisan data hasil penelitian.

BAB IV
PAPARAN DATA DAN TEMUAN LAPANGAN

A. PAPARAN LATAR BELAKANG SEKOLAH DENA UPAKARA,
WONOSOBO
Sekolah Dena Upakara Wonosobo berdiri pada tanggal 1 Maret 1938
dan diprakarsai oleh Mgr. A. Hermus direktur Lembaga Pendidikan Anak
Tunarungu St. Michielsgestel, Belanda dan suster-suster PMY (60 Tahun
Dena Upakara, 1999). Sejak semula sekolah ini mendidik dan mengajar anak
tunarungu secara oral. Murid dilatih untuk berbicara dengan bahasa lisan.
Seperti masyarakat umum yang berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa
lisan, maka anak yang dididik di Sekolah Dena Upakara juga dilatih agar
dapat berkomunikasi secara wajar seperti masyarakat umum.
Anak-anak tunarungu “tidak berbahasa” (bisu) sebagai akibat dari
ketunarunguannya. Tetapi mereka juga mempunyai keinginan untuk
mengungkapkan ide, pendapat, dan sebagainya seperti layaknya orang normal.
Sekolah Dena Upakara mengajarkan tentang bahasa yang merupakan modal
seseorang dalam berbicara dan bercakap-cakap, dan sekolah ini memfokuskan
diri pada hal tersebut.
Sekolah Dena Upakara menggunakan metode penggunaan bahasa ibu
reflektif dalam mengajar anak-anak tunarungu. Metode ini adalah metode
pengembangan yang berasal dari Belanda dan dikembangkan di Sekolah Dena
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Upakara. Mengingat ini metode yang kurang lazim dipakai di SLB lain, maka
sekolah ini adalah sekolah mandiri yang diberi wewenang oleh Depdiknas
setempat untuk mengembangkan cara pembelajaran tersebut. Metode yang
diterapkan oleh Sekolah Dena Upakara lebih menekankan pada pentingnya
percakapan sebagai sarana untuk meminimalkan ketuna-bahasaan anak
tunarungu yang disebabkan ketidakmampuan mereka untuk memahami
bahasa oral sehingga anak tunarungu bisa bercakap dengan orang normal
dengan lebih baik.
Jenjang pendidikan di Sekolah Dena Upakara adalah sebagai berikut:
1.

Play Group (selama satu tahun). Di play group anak-anak diajak bermain
sambil berinteraksi dengan teman-teman baru dan suasana sekolah serta
asrama disana. Play group merupakan masa inisiasi anak untuk proses
belajar selanjutnya. Idealnya anak masuk di kelas Play group pada umur
4 tahun.

2.

Kelas Persiapan (selama 3 tahun, dimulai dari P (persiapan)-1, P–2, dan
P–3). Kelas persiapan ini dimaksudkan sebagai masa adaptasi siswa
sebelum masuk ke Kelas Dasar. Di kelas persiapan, murid mulai diajari
matematika sederhana dan kosakata sederhana. Hal ini dimaksudkan
untuk menunjang belajar mereka setelah naik ke Kelas Dasar. Di kelas
persiapan, idealnya murid berusia 5-8 tahun, namun banyak yang lebih
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dari usia 8 tahun karena sempat tinggal kelas atau karena masalah yang
lain.
3.

Kelas Dasar (selama 6 tahun, dimulai dari D (dasar)–1, D–2 dan
seterusnya sampai D–6). Kelas dasar dikelompokkan menjadi kelas kecil
(D–1, D–2, dan D-3) dan kelas besar (D–4, D–5, dan D-6).
Pengelompokan ini dilakukan karena kelas besar dan kelas kecil
mempunyai tujuan yang berbeda. Usia ideal murid masuk di Kelas D-1
adalah 8-9 tahun, namun pada kenyataannya bisa lebih dari itu saat murid
tersebut sempat tinggal kelas di Kelas Persiapan. Kegiatan belajar
mengajar di kelas besar dikonsentrasikan pada ujian yang akan dihadapi
murid saat kelas D–VI nanti sehingga bahan-bahan pelajaran diambil dari
standar ujian yang ditetapkan oleh Depdiknas. Lain halnya dengan kelas
kecil, kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas kecil masih
menitikberatkan pada percakapan dan pengembangan kosakata murid.
Hal ini menjadi kompleks karena guru di kelas kecil adalah jembatan
untuk anak-anak dalam menghadapi kelas besar dan ujian kelulusan nanti.
Menurut seorang guru senior, keberhasilan murid di kelas kecil akan
menentukan prestasinya di kelas besar nanti, karena di kelas besar sudah
tidak diajarkan tentang kosakata lagi secara full-time seperti di kelas
kecil. Sehingga murid yang mengalami kegagalan di kelas kecil (dalam
artian murid kurang memahami kosakata dan konsep-konsep dasar
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bahasa) akan menghadapi kesulitan saat belajar di kelas besar yang sudah
membahas per mata pelajaran sebagai persiapan menghadapi ujian
kelulusan.
4.

SMP-LB Tunarungu plus Kejuruan (kelas I, II, dan III)

5.

Kelas Latihan Kerja.
Melihat tahapan-tahapan pendidikan di Sekolah Dena Upakara, maka

akan dibutuhkan waktu lebih kurang 13 tahun (jika lancar dan anak tidak
mengalami tinggal kelas atau putus ditengah jalan karena berbagai hal) bagi
seorang anak tunarungu untuk menempuh seluruh pendidikan. Sekolah
tersebut menerima anak tunarungu yang sudah berusia 4 tahun, tuli total atau
susah mendengar, dan dinyatakan memiliki intelegensi normal oleh psikolog.
Terkadang ada juga murid transferan dari SLB lain yang direkomendasikan
oleh Depdiknas setempat untuk menjalani pendidikan di Sekolah Dena
Upakara, jadi otomatis murid tersebut tidak melalui tahapan pendidikan disana
mulai dari kelas play group.
Mengenai kondisi geografisnya, Sekolah Dena Upakara terletak di
kaki gunung Sindoro – Sumbing, Wonosobo. Oleh karena berada di
ketinggian, maka suhu udara disana cukup sejuk khas pegunungan. (foto 001)
Sekolah tersebut menempati lahan yang sangat luas dan lapang untuk sebuah
sekolah dan asrama. Di sisi utara berderet kelas-kelas mulai dari kelas play
group sampai kelas dasar. Di sisi barat ada kolam renang yang digunakan

48

untuk melatih pernapasan dan ekstrakurikuler berenang, aula, gedung sekolah
kejuruan, perpustakaan, ruang guru, dan ruang untuk kegiatan merenda,
merajut, dan bordir. Di sisi selatan sekolah ada ruang-ruang asrama untuk
murid, dapur umum, ruang rekreasi, ruang makan dan ruang serbaguna yang
tersambung langsung dengan biara suster PMY. Di sisi timur sekolah ada hall
untuk kegiatan murid, ruang tamu, dan ruang kepala sekolah.
Kondisi sekolah tersebut sangat memenuhi persyaratan untuk belajar,
baik secara fisik maupun fasilitas. Kelas disana ditata letter-U (foto 002),
dengan jumlah bangku maksimal 15, jadi satu guru disana mengajar maksimal
15 murid, bisa kurang namun tidak mungkin lebih untuk menjaga kualitas
pembelajaran. Setiap kelas dilengkapi dengan amplifier dan mikrofon
terhubung dengan alat bantu dengar yang dipakai setiap siswa selama kegiatan
belajar mengajar. Para siswa memiliki alat bantu dengarnya masing-masing
yang tidak bisa ditukar-tukar karena setiap siswa memiliki tingkat
ketunarunguan yang berbeda-beda (foto 003). Alat bantu dengar tersebut
digunakan supaya anak tunarungu mengenali “bunyi” sebuah kata itu seperti
“apa”, jadi mereka dapat memahami artikulasi bibir seseorang itu mengatakan
“apa”. Di sekolah tersebut juga terdapat ruang artikulasi yang digunakan
murid untuk mendapat pelajaran privat mengenani artikulasi. Pelajaran
artikulasi dilakukan personal, satu guru dan satu murid karena guru harus
melakukan perabaan pada organ-organ bicara murid supaya murid dapat
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melafalkan suatu kata dengan benar. Fasilitas-fasilitas lain yang ada di
sekolah tersebut dapat digunakan murid dengan bebas sesuai dengan alokasi
waktu yang ada.
Asrama yang menjadi tempat tinggal murid selama bersekolah disana
terletak berseberangan dengan sekolah. Hal ini membuat murid merasa seperti
bersekolah di “rumahnya” sendiri karena sekolah dan asrama berdekatan dan
memungkinkan murid untuk kembali ke “rumahnya” saat istirahat. Asrama
terawat dengan baik dan sangat rapi, termasuk dapur dan laundry yang sangat
bersih dan teratur (foto 004). Asrama menjadi tanggung jawab ibu asrama,
termasuk dalam mengurusi anak-anak. Satu ibu asrama bertindak untuk
mengawasi kurang lebih 4-5 orang anak, sehingga disana ada cukup banyak
ibu asrama. Ibu asrama bertanggungjawab atas anak-anak nya mulai dari anak
tersebut bangun tidur sampai tidur lagi. Peran ibu asrama sangat besar bagi
anak-anak yang masih ada di kelas play group dan kelas persiapan karena
biasanya anak-anak tersebut masih lengket dengan sosok ibu dan sering
“kangen rumah”.
Pada saat jam istirahat tiba, murid-murid lalu menuju ruang makan
untuk makan dan minum disana. Tidak seperti sekolah lain yang mempunyai
kantin, sekolah ini sangat disiplin dalam hal gizi dan kualitas makanan
sehingga anak-anak diperlakukan ketat untuk hal ini.
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B. PELAKSANAAN PENELITIAN
1. Subyek penelitian
No Keterangan

Subyek 1

Subyek 2

Subyek 3

1

Yakoba

Srini

Dwi Untari

Nama

Kustiah
2

Tempat, tanggal lahir

Temanggung, Pemalang,

Yogyakarta,

20 Juli 1959

25 Mei 1964

19 Juli 1958

3

Usia

49 tahun

44 tahun

50 tahun

4

Agama

Katolik

Kristen

Katolik

4

Bekerja di DU sejak

Juli 1991

Juli 1999

Januari 1981

5

Status

Menikah

Lajang

Lajang

6

Ijazah tertinggi

Sarjana

Sarjana

Sarjana

Pend. Sejarah PLB

PLB

7

Golongan

II-d/GTY

II-b/GTY

III-d/PNS

8

Jabatan

Guru kelas

Guru kelas

Guru kelas

Senior

Junior

Senior

Tabel 1. Identitas subyek
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2. Waktu dan tempat penelitian
No

Keterangan

Subyek 1

Subyek 2

Subyek 3

1

Wawancara

8 agustus 2008

15 agustus

16 agustus 2008

di sekolah

2008 di

di sekolah

sekolah
2

Observasi

4 dan 5 agustus

12 dan 14

19 dan 20

2008

agustus 2008

agustus 2008

Tabel 2. Waktu dan tempat penelitian
Peneliti tinggal di Wonosobo selama 15 hari kerja untuk
melakukan penelitian. Peneliti melakukan raport tidak hanya kepada
subyek penelitian namun juga kepada kepala sekolah, murid, dan guruguru lain yang ada disana. Peneliti melakukan raport kepada anak dan
pengasuh dengan cara mengikuti kegiatan di sekolah tersebut sambil
membantu mengasuh anak disana, sehingga peneliti lebih dekat dengan
anak-anak. Raport yang dilakukan kepada kepala sekolah dan guru adalah
dengan mengobrol ringan mengenai berbagai hal. Raport dilakukan supaya
penelitian lebih lancar dan subyek penelitian tidak canggung lagi dengan
kehadiran peneliti sehingga mereka lebih jujur dan lebih terbuka dalam
menjawab

pertanyaan

yang

diajukan

dalam

wawancara

bagaimanapun peneliti adalah orang asing yang hadir disana.

karena
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3. Deskripsi subyek dan karakteristik murid
a. Subyek 1
1) Latar belakang subyek
Subyek bernama Ibu Yakoba Kustiah, S.Pd, berumur 49 tahun,
biasa dipanggil Bu Kus. Subyek sudah bekerja di Sekolah Dena
Upakara sejak tahun 1991. Latar belakang pendidikan subyek
bukan pendidikan guru sekolah luar biasa, namun subyek adalah
lulusan Jurusan Sejarah sebuah universitas negeri. Subyek menjadi
guru kelas di kelas D–1 sejak tahun 1995, jadi sudah sekitar 13
tahun

subyek

menjadi

guru

kelas

D–1

yang

merupakan

“spesialisasinya”. Subyek mempunyai suami dan 2 orang anak.
Keluarga inti subyek mendukung karir subyek. Hal ini terlihat dari
keterlibatan suami dan anak-anak dalam mengantar dan menjemput
subyek saat berangkat dan pulang kerja. Suami juga menjadi
pendengar yang baik saat subyek berkeluh kesah tentang hambatanhambatan yang dialami subyek saat bekerja di Sekolah Dena
Upakara. Namun, hal yang diceritakan subyek kepada suaminya
kebanyakan bukan masalah kegiatan belajar mengajar di kelas, tapi
lebih kepada pengalaman dengan pihak sekolah atau hubungan
dengan guru lain. Subyek berpendapat, bahwa masalah yang terjadi
di kelas saat kegiatan belajar mengajar tidak boleh turut
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mempengaruhi kehidupan subyek di rumah, jadi saat dirumah,
subyek hanya menceritakan hal-hal yang ringan saja.
Saat baru menjadi guru di Sekolah Dena Upakara, subyek juga
mengalami masa percobaan sebelum diangkat menjadi guru tetap
disana, sesuai dengan standar sekolah, yakni selama 3 tahun
pertama. Subyek menceritakan bahwa saat-saat percobaan itu
adalah saat yang paling menentukan bagi seorang guru baru untuk
lanjut atau tidak karena menurut subyek, mengajar di Sekolah Dena
Upakara sudah seperti panggilan menjadi imam, hanya orang-orang
yang terpanggil dan mencintai pekerjaannya saja yang bisa lolos
seleksi alam disana. Banyak guru yang gugur dalam masa
percobaan lalu keluar dan bekerja di tempat lain. Rata-rata mereka
tidak bisa menyesuaikan diri dengan system pendidikan di Sekolah
itu atau tidak betah dengan job-desk yang bermacam-macam.

2) Karakteristik murid
Di kelas d-1, subyek menghadapi 10 orang murid. Semua
perempuan karena Sekolah Dena Upakara hanya menerima murid
perempuan. Ke sepuluh murid tersebut berasal dari berbagai latar
belakang. Enam murid berasal dari keluarga mampu, dan empat
murid berasal dari keluarga kurang mampu. Umur murid disana
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berkisar antara 8-12 tahun, karena ada juga murid yang tinggal
kelas di kelas Persiapan, sehingga dia sedikit terlambat naik ke
Kelas Dasar.
Sembilan dari sepuluh siswa belajar di Sekolah Dena Upakara
sejak awal, yaitu sejak playgroup. Namun ada satu orang siswa
yang baru masuk tahun ajaran 2008-2009 di kelas D-1 sebagai
siswa transferan dari SLB lain, yang bukan Dena Upakara.
Kesembilan siswa sudah fasih dan hafal dengan metode pendidikan
di Sekolah Dena Upakara, namun satu siswa transferan ini masih
janggal dan asing dengan metode pendidikan di sekolah tersebut
sehingga dia butuh banyak penyesuaian untuk bisa mengikuti
kegiatan belajar mengajar disana.
Ada satu murid yang kebetulan berasal dari keluarga kurang
mampu, dia terlihat lebih pendiam dari teman yang lain. Murid
tersebut pasif dan enggan bercakap-cakap kalau tidak ditunjuk
untuk mengatakan sesuatu. Saat peneliti menanyakan hal ini pada
subyek apakah sifat murid yang pendiam tersebut berkaitan dengan
kondisi ekonominya yang kurang, subyek mengatakan bahwa dari
awal sekolah disini memang murid itu pendiam seperti itu. Jadi, itu
semua bukan karena perasaan rendah diri karena kemampuan
ekonomi yang kurang dari si murid sebab murid teman-teman di
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kelas juga tidak pernah membahas tentang strata ekonomi dan
kehidupan asrama mengkondisikan tidak terjadinya keadaan yang
kontras antara si kaya dan si miskin.

b. Subyek 2
1) Latar belakang subyek
Subyek bernama Ibu Srini, S.Pd, berumur 45 tahun. Beliau
biasa dipanggil Bu Srini. Subyek adalah lulusan Sarjana Pendidikan
Luar Biasa sebuah Universitas Negeri di Yogyakarta. Subyek lulus
tahun 1994. Sebelum bekerja di Sekolah Dena Upakara, subyek
sempat menjadi guru di SLB negeri di Yogyakarta, namun lalu
subyek pindah sesudah ada tawaran bekerja di Sekolah Dena
Upakara.
Sampai saat ini, subyek belum menikah dan tinggal di rumah
adiknya di Wonosobo, kebetulan adik subyek juga guru di Sekolah
Dena Upakara. Saat peneliti menanyakan mengapa subyek belum
menikah di usia setengah baya, subyek mengatakan bahwa subyek
memang belum ada rencana untuk menikah, dan jika ingin
mengurus anak pun subyek lalu mencurahkah kasih sayang dan
perhatiannya kepada anak-anak di Sekolah Dena Upakara, apalagi
posisinya sebagai ibu asrama –sebelum diperbantukan menjadi
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guru- memungkinkan subyek untuk mencurahkan kasih sayang dan
perhatian kepada anak-anak. Saat ditanya apakah subyek merasakan
kesepian batin, subyek menjawab tidak karena banyak anak-anak
yang mengisi hari-harinya sehingga dia sampai di rumah pun sudah
lelah lalu biasanya tidur. Pagi hari subyek sudah berada di asrama
untuk mengurusi anak-anak. Jadi, memang hari-hari subyek
termasuk hari Minggu dihabiskan di asrama sekolah tersebut.
Subyek sudah bekerja di Sekolah Dena Upakara sebagai ibu
asrama mulai tahun 1999, lalu di tahun 2004 subyek diangkat
menjadi pegawai tetap Sekolah Dena Upakara. Awal tahun ajaran
2008 ini, subyek diperbantukan untuk mengajar kelas D-2, karena
guru yang biasanya mengajar sedang cuti panjang. Subyek
mengatakan bahwa menjadi guru dan ibu asrama memang berbeda
karena tugas dan kewajiban guru lebih ke arah pendidikan anak,
sementara fungsi ibu asrama lebih ke arah mengurusi kebutuhan
sehari-hari anak. Untuk pergantian fungsi dari ibu asrama menjadi
guru, subyek perlu penyesuaian diri, walaupun tentu saja subyek
sudah tidak asing dengan keadaan Sekolah Dena Upakara secara
umum, namun keadaan di kelas, menurut subyek, sangat berbeda
dengan keadaan di asrama.
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2) Karakteristik murid
Murid di kelas D-2 termasuk murid yang “standar” dalam
artian tidak ada kasus khusus yang terjadi di kelas tersebut,
misalnya kasus murid transferan seperti di kelas D-1. Murid di
kelas tersebut berjumlah 11 orang dalam satu kelas. Range umur
tidak terpaut terlalu jauh, 9-12 tahun. Tujuh orang murid berasal
dari keluarga mampu, dan 4 orang murid berasal dari keluarga
kurang mampu. Secara kebetulan, murid yang berasal dari keluarga
kurang mampu itu terlihat lebih pendiam dari teman-temannya yang
lain, hampir sama dengan keadaan yang terjadi di kelas D-1.
Fenomena murid kurang mampu menjadi lebih pendiam ternyata
tidak hanya terjadi di kelas D-1, namun di kelas ini juga. Saat
peneliti menanyakan kepada subyek, subyek mengatakan bahwa itu
memang sifat murid yang lebih kalem daripada murid yang lainnya,
jadi bukan karena faktor ekonomi. Peneliti mengiyakan penjelasan
subyek karena peneliti melihat para murid juga bergaul dan
bercanda layaknya tidak ada batasan tingkatan ekonomi, namun
pada saat pelajaran mereka terlihat pasif dan kalem.
Satu murid yang dipercaya teman-temannya bertindak sebagai
ketua kelas. Fungsi ketua kelas ini adalah mengakomodasi
hubungan antara guru kelas dan murid di kelas tersebut. Subyek
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menceritarakan bahwa peran ketua kelas misalnya jika ada orang
yang lain ingin menitip pesan pada guru kelas D-2, maka orang
tersebut dapat menghubungi si ketua kelas D-2, lalu nanti dia akan
menyampaikan pada guru kelas. Peran ketua kelas sebenarnya
hanya ringan dan setiap murid pun mungkin bisa, namun itu hanya
cara untuk melatih tanggungjawab murid. Oleh karena itu, murid
bergiliran menjadi ketua kelas supaya mereka bisa merasakan
tanggungjawab tersebut. Subyek sangat terbantu dengan adanya
ketua kelas karena ketua kelas turut membantu subyek dalam
meminimalkan situasi kelas yang tidak kondusif.
Kegiatan belajar mengajar di kelas tersebut sehari-hari lancar
dan tidak mengalami hambatan berarti. Hambatan yang ada adalah
penyesuaian murid terhadap gurunya, karena guru di kelas D-2
adalah guru baru sehingga dia kurang tanggap dalam menghadapi
situasi-situasi yang spontan terjadi di kelas. Memang subyek baru
tahun itu mengajar di kelas, walaupun dia sudah lama mengabdi
untuk Sekolah Dena Upakara, namun subyek berperan menjadi ibu
asrama. Lalu karena dipandang mampu dan disukai murid-murid,
subyek lalu direkomendasikan sekolah untuk mengajar di kelas,
yaitu kelas D-2. Kebetulan guru D-2 yang lama sedang mengambil
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cuti panjang karena sesuatu hal sejak awal tahun ajaran, jadi itu
adalah tahun pertama subyek mengajar disana.

c. Subyek 3
1) Latar belakang subyek
Subyek bernama Ibu Dwi Untari, S.Pd, beliau berumur 51
tahun. Subyek akrab disapa Bu Un. Subyek sudah mengajar di
Sekolah Dena Upakara sejak tahun 1981 atau kurang lebih 28
tahun. Subyek adalah guru senior di Sekolah Dena Upakara.
Subyek mengajar di kelas kelompok kecil yang menjadi
spesialisasinya sejak 1985. Kelas D-1 dan kelas D-3 adalah kelas
yang paling sering diampu oleh subyek, namun sudah 3 tahun ini
subyek mengajar di kelas D-3. Subyek diberi kepercayaan mengajar
kelas D-1 dan D-3 karena menurut sekolah, kedua kelas tersebut
adalah kelas “pagar”. Kelas D-1 adalah pagar dari Kelas Persiapan
menuju ke Sekolah Dasar, sedangkan kelas D-3 adalah kelas
transisi menuju kelas besar (D-4, D-5, dan D-6) sebagai persiapan
ujian akhir sekolah.
Subyek adalah lulusan Sarjana Pendidikan Guru Luar Biasa
sebuah Universitas Negeri. Oleh rekan-rekan guru di Sekolah
tersebut, subyek diakui sebagai guru yang cerdas dan pandai
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mengajar. Oleh karena itu, subyek banyak diberi kepercayaan oleh
sekolah untuk menjadi pembimbing Kelompok Guru Kelas Kecil,
terutama membimbing guru junior. Subyek merasa tanggungjawab
yang diberikan padanya itu sebagai sebuah kepercayaan sekolah
kepadanya, oleh karena itu subyek tidak merasa terbebani malah
merasa senang karena bisa membantu guru junior yang sama-sama
masih harus banyak belajar.
Subyek tidak menikah sampai sekarang dan itu merupakan
keinginan subyek sendiri, bukan karena faktor lain. Subyek tidak
menjelaskan lebih lanjut mengapa dia tidak menikah dan karena itu
merupakan urusan pribadi subyek, peneliti juga tidak ingin
menanyakan lebih lanjut karena bukan bagian dari penelitian.
Subyek tinggal berdua dengan keponakannya yang bersekolah di
SMP Swasta di Wonosobo. Sebelum tinggal dengan keponakannya,
subyek tinggal sendiri. Rumah subyek cukup asri dan bersih,
pertanda bahwa subyek tidak kesulitan secara financial karena dapat
membangun rumah yang baik dan layak tinggal.
Subyek adalah orang yang disiplin dalam melakukan apapun.
Sisi positifnya adalah semua pekerjaan yang diberikan kepada
subyek pasti akan selesai dengan baik dan tepat karena kecerdasan
dan kedisiplinan subyek. Namun sisi negatifnya adalah subyek
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terkesan “galak” dimata murid-murid. Saat peneliti menanyakan
apakah murid takut kepada subyek yang terkesan galak, subyek
mengatakan bahwa sebenarnya murid tidak takut padanya tetapi
murid segan. Jadi setiap subyek memerintahkan murid untuk
mengerjakan sesuatu, pasti murid segan untuk menundanya karena
mereka tahu subyek tidak suka jika murid menunda-nunda sesuatu.
Sikap dan sifat subyek ini turut mempengaruhi kelas sehingga kelas
yang diampu subyek pasti terlihat lebih teratur daripada kelas-kelas
yang lainnya.
2) Karakteristik murid
Murid yang ada di kelas D-3 berjumlah 11 orang. Delapan
orang berasal dari keluarga mampu dan 3 orang berasal dari
keluarga kurang mampu. Rentang umur murid disana adalah 10-13
tahun. Murid di kelas D-3 sudah cukup mampu bersikap
membedakan saat butuh konsentrasi dan saat bebas berekspresi
karena mereka sudah”bukan anak-anak” seperti murid di D-1 dan
D-2. Dari segi sikap di kelas, murid D-3 lebih rapi dan lebih
terstruktur, ini mungkin juga karena sikap guru mereka yang rapi
dan disiplin.
Murid kelas D-3 relatif tidak banyak “tingkah” yang
menyulitkan guru mengatasi mereka. Di dalam struktur kelas
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mereka, terdapat satu orang ketua kelas. Ketua kelas ini kebetulan
juga memiliki sifat yang hampir sama dengan guru mereka, yaitu
disiplin dan tepat waktu. Jadi pelaksanaan KBM harian di kelas D-3
secara administratif tidak mengalami hambatan dan halangan
berarti.
Namun subyek menceritakan, bahwa persis tahun ajaran
sebelumnya, dia mengalami stress hampir setahun penuh karena
kehadiran murid yang sebenarnya tidak tunarungu, tapi oleh
orangtuanya murid tersebut diberi label sebagai seorang anak
tunarungu. Diantara teman-temannya yang tunarungu, murid yang
tidak tunarungu tersebut hampir selalu menjadi penganggu dan
pemecah konsentrasi karena dia “berbeda” dari teman-temannya
yang lain. Kebetulan kemampuan kognitif murid tersebut juga
dibawah murid-murid yang lainnya, sehingga menyulitkan subyek
dalam pengelolaan kelas.
Murid setengah-setengah ini bisa ada di Sekolah Dena Upakara
karena orangtuanya sangat percaya anaknya tunarungu dan mampu
menempuh pendidikan di Dena Upakara walaupun hasil tes
psikologi dan tes kemampuan mendengar memperlihatkan bahwa
anak tersebut tidak tunarungu hanya sedikit kurang mendengar serta
mempunyai kemampuan kognitif (IQ) dibawah standar untuk
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diterima di Sekolah Dena Upakara. Namun karena orang tua si
murid ini bersikeras anaknya harus sekolah di Dena Upakara karena
di SLB sebelumnya murid tersebut direkomendasikan untuk pindah
ke

Sekolah

Dena

Upakara.

Sekolah

sebenarnya

sudah

mendiskusikan dengan orangtua murid, bahwa anak mereka tidak
bisa masuk ke Sekolah Dena Upakara, namun orangtua murid
tersebut bersikeras anaknya diberi kesempatan setahun untuk
mencoba. Sekolah dan orangtua menyetujuinya, dan sesuai dengan
tahap pendidikan sebelumnya, maka anak tersebut dimasukkan ke
kelas subyek, di D-2 pada tahun pelajaran 2007-2008 dengan syarat
tahun pertama sebagai tahun percobaan, lalu akan dievaluasi
bagaimana dinamika kegiatan belajar mengajar di kelas setelah
kehadiran murid tersebut
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C. KATEGORISASI DAN HASIL PENELITIAN
no

Kategori

1

Stressor:
a. Murid
1) Tingkah laku murid
2) Karakteristik khusus
anak tunarungu
3) Murid pendatang
b. Bukan murid
1) Guru lain
2) Tugas kompleks
3) Pelajaran sulit
dijelaskan
4) Transisi tugas

2

Strategi koping:
a. Mencari pertolongan orang
lain
b. Melakukan tindakan
langsung
c. Mencari informasi
d. Menerima dengan pasrah
e. Proses intrapsikis

Subyek
1

Subyek
2

Subyek
3

+
+

+
+

+
+

+

-

+

+
+

+
+
+

+
+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

Tabel 3. Kategorisasi hasil penelitian
Tanda:
+ = subyek mengalami dan melakukan
-

= subyek tidak mengalami dan tidak melakukan
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D. DESKRIPSI dan PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Stressor
a. Murid
1) Tingkah laku murid
Ada beberapa tingkah laku murid yang menyebabkan
subyek merasa stress jika perilaku tersebut muncul pada
interaksi antara guru dan murid, terutama saat KBM.
Subyek pertama mengatakan bahwa semua murid ingin
menjadi dominan, sehingga subyek kewalahan dalam memberi
perhatian (s1.tlm.39), lalu jika tidak diperhatikan maka murid
pasti “mutung” dan membuat “gegeran” di kelas (s1.tlm.179).
Namun kalau subyek memilih untuk memperhatikan salah satu
murid, maka murid yang lain pasti ribut sendiri dan membuat
suasana tidak kondusif bagi terlaksananya KBM (s1.tlm.28).
Subyek kedua juga merasa bahwa tingkah laku murid
yang “mutungan” dan suka ribut kesana kemari sebagai salah
satu sumber stress (s2.tlm.145 dan s2.tlm.209). Tingkah laku
murid yang seperti itu karena sifat egois, agresif dan impulsive
yang menjadi kecenderungan anak tunarungu. Jika keinginan
murid tidak dituruti oleh guru, maka murid akan mutung.
Menurut subyek pertama, “mutung” yang dimaksud adalah
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tindakan memutus hubungan dengan dunia luar. Murid biasa
menutup mata dan melepas alat bantu dengar supaya dia tidak
melihat dan mendengar apapun sebagai bentuk protes karena
keinginannya tidak dituruti atau dia dipaksa melakukan sesuatu
yang tidak sesuai keinginannya (lihat observasi subyek
pertama). Tingkah laku murid mutung seperti ini membuat
guru yang menghadapi menjadi bingung dan tidak tahu harus
berbuat apa.
Seperti kedua subyek yang pertama, subyek ketiga juga
merasa bahwa tingkah laku murid yang “mutungan” dan suka
membuat keributan jika tidak diperhatikan sebagai salah satu
sumber stressor (s3.tlm.133). Murid menjadi agresif dan
emosinya tidak terkendali, terlihat dari perilaku teriak-teriak
dan menggebrak-gebrak meja jika subyek tidak segera
memperhatikan dia (s3.tlm.274). Perilaku agresif cenderung
muncul jika murid tidak berada dalam situasi yang tidak
menyenangkan, misalnya kalah dalam rebutan sesuatu lalu
mereka bertindak semaunya. Jika sudah begitu, temantemannya juga pasti akan terpengaruh dan bisa menjadi
masalah seluruh kelas. Jika perilaku agresif itu sudah mereda,
murid kembali memperhatikan guru mengajar namun perhatian
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yang diberikanoleh murid itu hanya pura-pura karena takut
pada guru. Jika guru tidak memperhatikan, mereka kembali
saling berkomunikasi memakai isyarat tangan (yang dilarang)
untuk membahas masalah yang baru saja terjadi. Subyek ketiga
mengatakan

bahwa

sikap

murid

yang

pura-pura

memperhatikan guru padahal sebenarnya tidak memperhatikan
guru sebagai hal yang membuat stress karena guru harus
mengulang

pelajaran

berkali-kali

sebab

murid

tidak

memperhatikan (s3.tlm.141).

2) Karakteristik khusus anak tunarungu
Anak tunarungu mempunyai karakteristik yang berbeda
dengan anak yang tumbuh normal. Anak tunarungu cenderung
lebih tergantung pada orang lain, lebih agresif, lebih impulsive
dan lebih egosentris bila dibandingkan dengan anak normal.
Ketiga subyek mengatakan bahwa anak tunarungu
mempunyai karakteristik egois (s1.sk.357, s2.sk.221, dan
s3.sk.493) sehingga menyulitkan subyek dalam bersikap.
Murid susah disuruh konsentrasi pada satu hal jika mereka
tidak menginginkan. Konsentrasinya tidak bertahan lama
karena mereka sangat mudah tertarik pada hal dan objek lain

68

(s1.sk.346). Subyek kedua mengatakan bahwa selain mood
murid yang sangat labil (s2.sk.33), murid tunarungu cenderung
egosentris karena selalu minta dituruti keinginannya dan juga
susah diprediksi kelakuannya (s2.sk.201).
Karakter egois dan egosentris itu terjadi karena anak
cenderung mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada
orang lain dan orang lain cenderung menuruti keinginan si
anak karena rasa kasihan atau tidak tega. Padahal hal tersebut,
dalam jangka panjang menyebabkan anak menjadi egois dan
dependen. Efek dari karakteristik anak yang seperti itu sangat
kentara saat anak bersekolah dan berinteraksi dengan teman
yang lain. Masalah yang muncul di kelas sebagian besar
berpangkal pada karakteristik murid kelas rendah. Kelas
transisi antara anak-anak (di Kelas Persiapan) menuju masa
remaja (di kelas Besar dan SMPLB). Jadi, selain mengajar,
guru di kelas rendah harus menangani karakteristik anak dan
membentuknya menjadi lebih baik supaya lebih dewasa dan
siap melanjutkan pendidikan dengan lebih “dewasa”.
Selain sifat egois dan agresif dalam hubungan dengan
orang lain, sifat tersebut juga turut mempengaruhi murid dalam
kegiatan belajar mengajar di kelas. Subyek ketiga mengatakan
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bahwa sifat murid yang egois itu telah membuat subyek
kesulitan dalam menjelaskan hal-hal yang membutuhkan
imajinasi, seperti soal cerita dalam matematika karena murid
tidak bisa berposisi menjadi orang lain (s3.sk.97) Oleh karena
itu, murid cenderung menanyakan siapa tokoh dalam soal
cerita; namanya siapa, rumahnya mana, dan lain lain; dan
bukan memposisikan diri sebagai tokoh di cerita itu untuk
mempermudah menyelesaikan soal (s3.sk.88 dan s3.sk.83).
Selain karakteristik egois, murid tunarungu juga
cenderung mempunyai karakteristik suka mencari perhatian
dengan agresif supaya guru atau teman lain memperhatikan dia
(s3.sk.564 dan s3.sk.493).
Karakter-karakter murid tersebut adalah karakter yang
tidak kooperatif bagi terlaksananya sebuah kegiatan belajar
mengajar yang kondusif, efektif, dan efisien karena membuat
suasana kelas menjadi tidak disiplin. Padahal guru harus
merancang sebuah kelas yang disiplin supaya kegiatan belajar
mengajar bersuasana kondusif sehingga dapat terlaksana
dengan efektif dan efisien.
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3) Murid pendatang
Murid pendatang adalah istilah guru disana untuk
menyebut murid yang tidak menempuh pendidikan awal di
Sekolah Dena Upakara. Murid-murid seperti ini jumlahnya
sangat sedikit dan bisa dibilang jarang, namun cukup
signifikan membuat guru stress. Murid pendatang tidak
memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan metode yang
dikembangkan oleh Sekolah Dena Upakara.
Subyek pertama, mengatakan bahwa murid pendatang
dari SLB lain yang dititipkan di kelasnya sebenarnya pandai
dan cerdas namun artikulasi dalam berbicara dan kemampuan
membaca bibir sangat rendah sehingga dia kesulitan belajar di
sekolah tersebut (s1.mp.148) selain itu murid pendatang juga
cenderung susah menyesuaikan diri dengan alat bantu dengar
yang sebelumnya tidak pernah dia pakai dan susah
menyesuaikan diri dengan teman yang lain (s1.mp.162) hal
tersebut

membuat

subyek

stress

karena

jika

ingin

berkomunikasi dengan murid pendatang, subyek tidak bisa.
Murid pendatang biasa berbicara dengan bahasa isyarat
sedangkan subyek terbiasa bercakap-cakap (subyek malah
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tidak bisa menggunakan bahasa isyarat tangan) dan murid
membaca bibirnya (s1.mp.438-445).
Subyek ketiga, mengatakan bahwa kasus Rika (yang
juga murid pendatang) sudah membuat dia stress selama
setahun kemarin (Rika ada di Sekolah Dena Upakara selama 1
tahun pada tahun ajaran 2007-2008) karena Rika “berbeda”.
Rika memiliki tingkat ketunarunguan yang rendah (dia masih
bisa mendengar suara bel dan guru berbicara), debil, dan
mempunyai sifat agresif yang menonjol. Hal ini menuntut
subyek untuk memperhatikan Rika lebih daripada teman yang
lain. Memperhatikan Rika membuat guru lengah sehingga
situasi kelas sejak kehadiran Rika selama 1 tahun ajaran benarbenar membuat subyek stress karena subyek tidak mampu
mengatasi Rika dan mengajar murid dalam waktu yang
bersamaan apalagi Rika suka membuat bunyi-bunyian yang
nyaring dan memekakkan telinga jika tidak diperhatikan
(s3.mp.500).
Subyek kedua tidak mengalami stress yang disebabkan
karena adanya murid pendatang karena subyek baru tahun ini
diberi kepercayaan untuk mengajar sebagai guru kelas.
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b. Bukan Murid
1) Guru lain
Subyek pertama dan ketiga sebagai guru senior tidak
mengalami masalah personal dengan guru-guru di sekolah
tersebut. Subyek pertama mengatakan bahwa guru-guru disana
turut mendukung pekerjaan subyek dalam menangani anakana.

Subyek

tidak

pernah

mengalami

situasi

tidak

mengenakkan karena semua mendukung (s1.gl.466), begitu
pula dengan subyek ketiga (s3.gl.212). Subyek ketiga
mengatakan bahwa guru saling membantu dan tidak saling
menjatuhkan.
Berbeda dengan subyek kedua, dia merasa bahwa ada
beberapa guru yang tidak menyukainya secara personal dan
meremehkan kemampuan subyek menjadi guru. Hal ini terjadi
karena memang baru tahun itu subyek mengajar di kelas
setelah sebelumnya menjadi ibu asrama sehingga ada beberapa
guru lain yang lebih senior yang meremehkan kemampuan
subyek (s2.gl.312).
Menurut Hardjana (1994) rekan sekerja juga potensial
menimbulkan stress kepada seorang individu. Subyek kedua
yang adalah guru baru sehingga dia butuh masa adaptasi dalam
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hubungan dengan murid maupun dengan guru lain. Masa
adaptasi yang diharapkan berjalan baik nampaknya kurang
mendapat dukungan dari rekan sekerja terutama tentang relasi
interpersonal antar mereka. Peneliti mencari kebenaran
informasi ini dari guru lain yang sudah senior. Guru lain yang
sudah senior tersebut tidak secara langsung mengatakan bahwa
dia kurang menyukai guru baru. Namun dia mengatakan bahwa
kelas yang diampu guru baru biasanya ribut dan kurang
kondusif sehingga mengganggu kelas yang lain. Disini dapat
terlihat adanya miskomunikasi. Guru baru menganggap ada
beberapa guru senior yang tidak menyukainya padahal guru
senior bukan tidak menyukai secara personal namun lebih
kepada ketidakmampuan guru baru dalam mengelola kelas.
Miskomunikasi ini menimbulkan beban bagi guru baru karena
sebagai junior dia masih membutuhkan dukungan dari
seniornya.

2) Tugas yang kompleks
Ketiga subyek merasa bahwa tugas guru yang
kompleks di sekolah tersebut adalah salah satu hal yang
potensial menimbulkan masalah dan tekanan bagi mereka. Hal
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ini karena anak tunarungu tergantung sepenuhnya pada guru
(s3.tk.220) dalam melakukan hal-hal lain diluar kegiatan
belajar mengajar selama di kelas seperti contohnya merautkan
pensil, membenahi tulisan, merapikan meja, dan lain-lain
(s1.tk.24).
Subyek kedua merasa bahwa dengan terpusatnya
seluruh kegiatan belajar mengajar kepada guru, dalam artian
guru lah yang menjadi motivator, yang mengajar, yang
mengurusi anak-anak, dan lain-lain, maka subyek merasa
kerepotan harus membagi-bagi tenaga dan pikirannya untuk
melakukan hal-hal tersebut sekaligus (s2.tk.34, s2.tk.49,
s2.tk.148).

Subyek

kedua

juga

merasa

bahwa

proses

penyesuaian dirinya dari menjadi ibu asrama lalu menjadi guru
membuat subyek “menumpuk utang pelajaran” (s2.tk.288).
Maksudnya adalah proses adaptasi subyek kedua dengan murid
memakan cukup banyak waktu efektif dalam kegiatan belajar
mengajar.
Karakter anak tunarungu yang cenderung dependen
secara instrumental (mengandalkan orang lain untuk memenuhi
kebutuhannya sesegera mungkin) dan agresif “memaksa” guru
yang mengajar mereka memfungsikan diri selain sebagai guru
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juga sebagai “pembantu” (lihat observasi pada subyek
pertama). Guru harus siap melakukan berbagai macam hal
sesuai dengan keinginan murid karena hal ini berkaitan dengan
tugas guru untuk mengelola kelas dengan baik supaya kegiatan
belajar mengajar yang student centered dapat berjalan dengan
lancar. Guru dalam hal ini berfungsi sebagai pencipta suasana
belajar yang kondusif dan terarah.
Subyek kedua yang kurang dapat mengelola kelas
dengan baik merasa bahwa tugas guru yang sangat kompleks
ini turut membebaninya dalam melaksanakan kegiatan belajar
mengajar di kelas. Subyek pertama dan ketiga juga masih
merasakan hal yang sama dengan subyek kedua namun kedua
subyek tersebut sudah banyak belajar dari pengalaman
sehingga sudah mengetahui cara-cara yang harus dilakukan
untuk

mengefisienkan

tenaga

menghadapi

tugas

yang

kompleks itu. Tentu saja hal ini berbeda dengan keadaan
subyek kedua yang baru tahun itu mengajar di Sekolah Dena
Upakara.
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3) Pelajaran yang sulit dijelaskan
Ada beberapa pelajaran yang menurut ketiga subyek
sangat susah untuk dijelaskan dan diajarkan. Pelajaran tersebut
adalah pelajaran yang berhubungan dengan konsep abstrak.
Subyek pertama mengatakan bahwa pelajaran matematika
bagian soal cerita adalah yang paling sulit dia ajarkan kepada
murid (s1.ps.267), hal ini karena soal cerita menuntut imajinasi
sementara anak tunarungu paling susah berimajinasi atau
membayangkan sesuatu jika tidak melihat langsung bendanya.
Hal tersebut juga dikatakan oleh subyek kedua dan ketiga.
Mereka sama-sama kesulitan dan stress jika harus menjelaskan
soal cerita mata pelajaran matematika (s2.ps.221 dan s3.ps.5564).
Subyek ketiga menambahkan, bahwa ilmu social
semacam PPKn, Sejarah, dan IPS termasuk mata pelajaran
yang susah diajarkan karena hampir semua hal yang ada di
sana adalah abstrak (s3.ps.442). Kesulitan guru tersebut dapat
dipahami karena murid tunarungu cenderung sulit untuk
mengingat nama orang atau nama tempat atau sebuah peristiwa
yang dia tidak mengalami atau melihat langsung.
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Selain mata pelajaran matematika, subyek pertama
merasa kesulitan saat mengajar pelajaran bahasa Indonesia.
Kesulitan itu bukan karena hal abstrak yang harus dijelaskan,
namun karena subyek masih harus mengajari murid-murid
menulis yang benar (tulis halus istilahnya) sehingga subyek
harus berkeliling memeriksa satu persatu dan berulang kali.
Subyek pertama menjadi tertekan saat murid sudah diajari
berkali-kali namun selalu salah (s1.ps.200). Hal tersebut terjadi
karena murid tunarungu cenderung terlambat bereaksi terhadap
instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru, jadi seringkali
guru harus menjelaskan beberapa kali mengenai hal yang sama.
Mungkin tidak menjadi masalah jika hanya satu murid yang
diajar, namun guru menghadapi banyak murid di kelas
sehingga hal tersebut menimbulkan beban bagi guru.

4) Transisi tugas
Transisi tugas adalah kejadian yang tidak asing di
Sekolah Dena Upakara. Subyek kedua mengalami transisi
tugas dari menjadi ibu asrama lalu mengajar sebagai guru kelas
di kelas D-2 menggantikan guru kelas yang sedang cuti
panjang. Subyek kedua mengalami kesulitan dalam menjalani
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proses adaptasi karena transisi tugas ini. Seringkali subyek
masih berperan sebagai “ibu asrama” yang permisif dan
menuruti murid dan bukan sebagai guru yang harus menjaga
kedisiplinan dan mengelola kelas dengan baik.
Proses adaptasi akibat transisi tugas ini menimbulkan
stress bagi subyek (s2.tt.221) apalagi subyek mempunyai sifat
yang mudah luluh sehingga itu membuat dia makin kesulitan
dalam melakukan interaksi dan pengelolaan kelas dengan baik
(s2.tt.269).

2. Strategi Koping
a. Mencari pertolongan orang lain
Mencari pertolongan orang lain yang paling sering dilakukan
subyek adalah dengan sharing dan berbagi pengalaman dengan guru
lain atau rekan sekerja. Ketiga subyek melakukan strategi koping ini
untuk mengatasi stress dan tekanan yang mereka alami.
Dengan sharing subyek merasa nyaman dan aman karena
terlindungi dan ada teman yang senasib sepenanggungan dan peduli
dengan keadaan subyek (s1.orla.121, s1. orla.214). Diskusi kelompok
guru kelas rendah juga sangat membantu subyek dalam mengatasi
stress dan mencari jalan keluar terhadap tekanan-tekanan yang mereka
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hadapi. Subyek juga mengatakan bahwa sharing kelompok guru kelas
rendah berguna untuk curhat sehingga stress terkurangi (s1.orla.302,
s3.orla.22, s2.orla.64-67, dan s3.orla.352), serta diskusi banyak hal
mengenai perkembangan murid dan kendala-kendala yang dihadapi
(s1.orla.254, s3.orla.352).
Sharing biasa dilaksanakan setiap sore, bisa waktu tambahan
pelajaran di sore hari (s3.orla.296) atau yang regular adalah seminggu
sekali. Dalam sharing itu, guru senior dan guru junior dapat berbaur
untuk saling mengungkapkan keluh kesah, menyampaikan masukan,
meminta masukan, dan memberikan saran. Sharing tersebut memang
difasilitasi sekolah untuk dilaksanakan secara terjadwal, tujuan
awalnya adalah untuk evaluasi proses pengajaran di kelas. Namun
pada perkembangannya, sharing tersebut malah berfungsi sangat
maksimal sebagai tempat guru-guru saling berkomunikasi. Bagi ketiga
subyek, komunikasi sangat penting karena mereka merasa tidak
mungkin menghadapi murid-murid sendirian tanpa kerjasama dan
bantuan rekan sekerja. Dari diskusi tersebut, guru senior dapat
membagikan pengalamannya kepada guru junior, dan guru junior
dapat belajar banyak hal berdasarkan pengalaman yang disampaikan
guru senior. Namun tidak menutup kemungkinan guru senior terbantu
oleh guru junior.
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Hal yang paling sering disharingkan adalah tentang bagaimana
mengajar matematika dan topik lain yang abstrak dengan mudah dan
murid mudah mencerna. Dari hasil observasi peneliti, diskusi
mengenai hal tersebut sangat bervariasi karena banyak pendapatpendapat yang masuk.
Dengan cara koping ini, guru merasa nyaman karena dia
mendapatkan pertolongan emosional dari orang lain seperti dukungan,
penerimaan, pemahaman yang dapat meringankan perasaan berat
karena stress yang menimpa. Selain itu, sharing antar kelompok ini
dilaksanakan untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang
dihadapi guru. Oleh karena itu, metode koping ini sangat berkaitan
dengan metode koping mencari informasi sebab selain mendapatkan
dukungan secara emosional, guru juga memperoleh informasi yang
dibutuhkan untuk memecahkan masalahnya dan bisa diaplikasikan di
kelas.

b. Melakukan tindakan langsung
Tindakan langsung yang dilakukan subyek ada yang hanya
memotong masalah supaya tidak tambah panjang, namun tidak
menyelesaikan masalah misalnya membentak murid yang marah
supaya lekas diam (s1.lgsg.336). Membentak menimbulkan efek takut
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pada murid sehingga murid segera tenang, namun tidak menyelesaikan
masalah karena tidak diketahui penyebab murid ribut atau ramai
sendiri. Dengan demikian, keadaan murid jadi tenang karena takut
tercapai namun masalah kenapa murid ribut saja tidak selesai. Untuk
penyelesaian jangka pendek, cara ini termasuk efektif dan melegakan
karena berdampak cepat.
Untuk mengatasi keadaan kelas yang ramai dan tidak kondusif
karena ada hal diluar kelas yang lebih menarik perhatian murid,
subyek pertama mengijinkan murid keluar kelas untuk melihat apa
yang menarik perhatian mereka, lalu masuk lagi setelah puas melihat.
Hal ini dilakukan subyek supaya murid tahu sendiri apa yang terjadi di
luar (s1.lgsg.351) sehingga tidak mencuri-curi lihat lagi.
Untuk mengatasi murid yang mutung dan ngambek di kelas,
subyek ketiga menanyakan kepada murid langsung tentang apa yang
mereka rasakan, kenapa ngambek, kenapa marah (s3.lgsg.169) sebagai
wujud perhatian bagi murid walaupun hal tersebut juga belum tentu
menyelesaikan masalah. Berbeda dengan subyek pertama, dia lebih
memilih mendiamkan murid yang mutung dan ngambek sebagai
bentuk reaksi spontan subyek menghadapi stimulus tersebut
(s1.lgsg.67). Hal itu dilakukan sampai si murid merasa kalau tidak ada
yang peduli dengan tingkahnya, lalu biasanya murid akan “manut”
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lagi supaya diperhatikan. Subyek pertama juga cenderung mudah
membentak di kelas sebagai tindakan langsung dalam menghadapi
situasi kelas yang ramai (s1.lgsg.336). Membentak menurus subyek
pertama dapat mengurangi ketegangan karena dia merasa lebih
berwibawa di kelas tersebut. Observasi yang dilakukan peneliti juga
mendukung data diatas.
Subyek kedua cenderung melakukan tindakan langsung yang
bersifat

individual

menenangkan

diri

seperti
supaya

“nyebut”,
tidak

menarik

emosional

di

napas

untuk

depan

murid

(s2.lgsg.153). Subyek juga cenderung suka memberikan tugas untuk
mengatasi situasi kelas yang ramai daripada menangani murid secara
personal seperti yang dilakukan subyek ketiga (s2.lgsg.41).
Tindakan langsung ini cenderung spontan untuk menghadapi
stressor yang muncul, hanya untuk menenangkan emosi saja, tidak
menyelesaikan masalah secara permanen. Namun guru biasanya lalu
menyampaikan hal-hal yang terjadi di kelas dalam sharing antar guru
sehingga memperoleh penyelesaian masalah yang lebih baik.

c. Mencari informasi
Mencari informasi adalah bentuk strategi koping yang
dilakukan oleh semua subyek. Ketiga subyek mengatakan, bahwa
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mereka mencari informasi melalui sharing antar guru (s1.info.263,
s2.info.64, s3.info.361). Mereka mengakui bahwa melalui sharing itu,
mereka mendapatkan banyak informasi yang diperlukan dan bisa
diterapkan untuk mengelola kelas dengan lebih baik (s1.info.135,
s3.info.309). Subyek ketiga mendapatkan jalan keluar bahwa untuk
menerangkan soal abstrak dan soal cerita dalam matematika dia bisa
menggunakan cara mendongengkan latar belakang tokoh dalam cerita
sebelum ke inti pokok soal atau bisa juga dengan mengganti nama
tokoh yang ada di cerita menjadi seseorang yang sudah akrab dengan
murid (s3.info.101 dan s3.info.115).
Untuk mencari latar belakang murid yang memiliki tingkah
laku bermasalah di kelas, subyek mencari informasi latar belakang
murid tersebut melalui teman murid (s1.info.217), dari murid itu
sendiri (s3.info.264), dan bertukar informasi dengan guru murid di
kelas sebelumnya (s2.info.74 dan s2.info.93). Dari cerita latar
belakang mengenai murid yang bermasalah tersebut, subyek pertama
merasa beban terkurangi karena dia jadi memahami mengapa anak
bertingkah laku seperti itu (s1.info.127).
Pelatihan semacam diklat juga adalah salah satu cara untuk
mengatasi masalah karena dari diklat, subyek pertama mendapatkan
banyak ilmu dan informasi tambahan yang bisa diterapkan untuk
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mengajar (s1.info.282). Selain itu, subyek ketiga menggunakan waktu
break antar mata pelajaran untuk ke perpustakaan dan mencari bahan
mengajar, seperti gambar-gambar untuk visualisasi, dan sebagainya
(s3.info.387).
Mencari informasi ini adalah salah satu bentuk problem
focused coping yaitu bagaimana menyelesaikan masalah bukannya
menghindari masalah. Strategi koping ini bertujuan untuk mengetahui
dan memahami situasi stress yang dialami. Pengetahuan yang
diperoleh dapat digunakan untuk mengatasi perkara stress atau
minimal mengubah pandangan terhadap stress yang dialami. Metode
koping ini saling berkaitan dengan mencari pertolongan dari orang
lain. Pada mencari pertolongan dari orang lain, guru mendapatkan
dukungan secara emosional dan pada metode koping mencari
informasi, guru mendapatkan penyelesaian secara rasional.

d. Menerima dengan pasrah
Strategi koping menerima dengan pasrah hanya dilakukan oleh
subyek pertama dan kedua. Kedua subyek ini melakukan penerimaan
dengan pasrah setelah mereka tidak menemukan jalan keluar untuk
mengatasi situasi incidental yang terjadi di kelas. Pada subyek
pertama, jika ada murid yang “dielingke” berulangkali tapi tetap tidak
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menurut (s1.pasrah.211), maka subyek pertama biasanya akan
berperilaku “ya sudahlah, mungkin memang sekarang belum bisa
didandani, sedikit-sedikit pasti bisa nanti” (s1.pasrah.111). Hasil
observasi saat subyek berinteraksi dengan murid juga memperlihatkan
hal tersebut.
Subyek kedua lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai
bentuk penerimaan dengan pasrah. Subyek kedua selalu berdoa
sebelum berangkat mengajar supaya Tuhan melindungi dan tidak
menyulitkan jalannya (s2.pasrah.155 dan s2.pasrah.172). Kepasrahan
subyek kedua adalah yang paling sering muncul dibandingkan dengan
subyek pertama dan ketiga. Kepasrahan subyek kedua ini cenderung
sering dilakukan karena dia masih guru baru di kelas tersebut sehingga
seringkali tidak tahu apa yang harus diperbuat selain memasrahkan diri
pada Tuhan. Kurangnya pengalaman subyek dalam pengelolaan kelas
membuat subyek cepat “menyerah” dan pasrah. Terkadang karena
sikap pasrah subyek kedua yang menyebabkan kelas menjadi semakin
ribut dan tidak kondusif, guru di kelas sebelah subyek turut terganggu
sehingga masuk ke kelas subyek untuk “menenangkan” kelas.
Penerimaan dengan pasrah dilakukan saat individu merasa
stress yang dia alami tidak mungkin diatasi lagi. Saat melakukan
koping ini, guru bukannya mengalami situasi yang tidak mungkin
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diatasi namun mengalami kebuntuan berkaitan dengan bagaimana cara
mengatasi murid di kelas. Subyek pertama dan kedua masih sering
mengalami kebuntuan-kebuntuan karena pengalaman yang mungkin
masih kurang banyak untuk mengatasi masalah yang muncul di kelas.
Metode ini tidak muncul pada subyek ketiga karena dia sekarang
jarang mengalami kebuntuan seperti yang dialami subyek pertama dan
kedua.

e. Proses intrapsikis
Ketiga subyek melakukan proses intrapsikis sebagai strategi
koping dalam menghadapi stress yang dialami. Proses intrapsikis yang
terjadi pada mereka adalah mereka memahami bahwa inilah pekerjaan
mereka, rejeki mereka ada disini, guru-guru lain juga mengalami
situasi seperti ini, dan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan
kehadiran mereka(s2.intra.55-57, s2.intra.73, s2.intra.161, s2.intra.191,
s3.intra.43, dan s3.intra.195). Dengan adanya pengolahan batin dan
pemahaman seperti itu, subyek merasa lebih rileks dan tidak tegang.
Subyek pertama melakukan refleksi juga untuk mencari
metode penyelesaian mengenai masalah-masalah yang muncul karena
murid. Melalu refleksi ini, subyek pertama menemukan beberapa jalan
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untuk meminimalisisir munculnya stress dimasa yang akan datang
(s1.intra.70 dan s1.intra.371).
Subyek ketiga mengatakan bahwa dia melakukan refleksi diri
sebagai bentuk evaluasi mengenai apa yang sudah dia lakukan hari ini,
apakah berhasil atau kurang berhasil, dan lain-lain. Refleksi ini
membantu subyek ketiga dalam menyaring pengalaman-pengalaman
mengajar yang dibutuhkan pada masa yang akan datang (s3.intra.318
dan s3.intra.327). Pengalaman-pengalaman mengajar tersebut berguna
bagi subyek ketiga untuk mempermudahnya mengelola emosi, jadi
stress yang timbul saat KBM dapat diminimalisir (s3.intra.227). Selain
itu, melalui refleksi, subyek ketiga juga menjadi semakin memahami
sifat murid dan kecenderungannya, jadi stress yang timbul karena sifat
dan perilaku murid bisa diminimalisir juga (s3.intra.184).
Proses intrapsikis memanfaatkan strategi kognitif atau usaha
pemahaman untuk menilai kembali situasi stress yang dialami. Ketiga
subyek melakukan dialog batin dan refleksi diri sebagai salah satu cara
mengatasi stress. Dengan mengatur dan mengendalikan perasaan,
emosi dapat terkurangi saat menghadapi stressor yang muncul.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Stress pada guru berasal dari murid dan bukan dari murid. Tingkah
laku murid di kelas, karakteristik khusus anak tunarungu, dan keberadaan
murid pendatang di kelas adalah tiga hal yang menimbulkan stress pada guru.
Tingkah laku murid ini muncul karena karakteristik anak tunarungu
yang masih dominan pada mereka. Karakteristik murid tunarungu juga
menyebabkan guru sulit dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran tertentu
yang mengandung konsep abstrak (pelajaran ilmu social dan soal cerita dalam
pelajaran matematika). Pada umumnya, guru mempunyai masalah dengan
murid pendatang. Hal ini terjadi karena proses adaptasi yang cenderung sulit,
terutama berkaitan dengan perbedaan metode mengajar yang diterapkan
sekolah murid pendatang yang sebelumnya.
Sedangkan untuk stressor yang berasal dari luar murid, keberadaan
guru lain yang tidak mendukung, tugas guru yang kompleks, pelajaran yang
sulit dijelaskan, dan masa transisi tugas adalah hal-hal yang menimbulkan
stress pada guru.
Masalah dengan guru lain hanya muncul pada guru baru yang belum
memiliki pengalaman mengajar sehingga perlu proses adaptasi. Proses
adaptasi ini yang cukup sulit karena selain harus menyesuaikan diri dengan
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murid, guru baru juga harus menyesuaikan diri dengan guru lama yang lebih
senior.
Pada umumnya, guru merasa tugas yang kompleks potensial
menimbulkan stress karena dalam interaksi dengan murid di kelas, guru tidak
hanya mengajar tapi juga mengurusi segala macam kebutuhan murid sehingga
guru harus melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Selain itu,
guru juga bertugas untuk mendidik anak tunarungu supaya karakteristiknya
yang kurang baik bisa terkurangi. Sementara untuk masalah transisi tugas,
guru cenderung susah beradaptasi dengan tugas baru yang diemban karena
jobdesk tugas lama masih mempengaruhi guru dalam melaksanakan tugas
baru.
Pada umumnya, guru melakukan strategi koping mencari pertolongan
pada orang lain yang digabung dengan mencari informasi. Semua itu
dilaksanakan dalam diskusi kelompok guru kelas rendah. Melalui diskusi itu,
guru mendapat pemenuhan dukungan emosional melalui sharing dengan
orang lain. Sementara itu, guru mendapatkan penyelesaian secara logis
melalui tindakan mencari informasi yang juga muncul dalam diskusi
kelompok guru kelas rendah.
Guru yang melakukan strategi koping menerima dengan pasrah
cenderung memiliki pengalaman mengajar yang lebih rendah dari guru yang
tidak melakukan strategi koping tersebut karena pengalaman mengajar
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memperkaya guru dalam menghadapi stress sehingga guru yang mempunyai
banyak pengalaman mengajar tidak melakukan strategi koping ini.
Strategi koping melakukan tindakan langsung pada umumnya
dilakukan guru sebagai bentuk ungkapan emosi spontan yang dilakukan
walaupun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah.
Strategi koping proses intrapsikis pada umumnya dilakukan guru
sebagai bentuk refleksi diri untuk meminimalkan tindakan langsung yang
cenderung kurang mampu menyelesaikan masalah. Refleksi diri penting bagi
guru untuk menilai diri sendiri mana cara yang efektif dan cara yang tidak
efektif dilakukan dalam interaksi dengan murid.

B. SARAN
Menilik dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti
merekomendasikan beberapa saran guna mendukung strategi koping guru
kelas rendah SLB-B Dena Upakara Wonosobo dalam menghadapi stressor
yang berasal dari interaksi antara guru dan murid di sekolah. Beberapa saran
tersebut adalah:
a. Ada kerjasama yang lebih baik antara guru dan forum diskusi
antar guru dengan waktu yang terjadwal untuk sharing,
bertukar pengalaman, dan saling mendukung.
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b. Perlu masukan-masukan, pelatihan-pelatihan, dan pendidikan
pra-mengajar yang sesuai dengan kondisi di Sekolah Dena
Upakara, terutama untuk guru yang mengalami transisi
pekerjaan, sehingga proses adaptasi mereka dengan keadaan
murid menjadi lebih baik.
c. Memberi informasi mengenai deteksi dini dan perlakuan yang
“wajar”

bagi

anak

tunarungu

sehingga

mengurangi

kecenderungan perilaku anak yang menyebabkan stress pada
guru.
d. Pentingnya refreshing bagi guru agar tidak jenuh dengan
situasi di Sekolah sehingga meminimalkan terjadinya stress.
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1. Tabel koding subyek pertama
2. Tabel koding subyek kedua
3. Tabel koding subyek ketiga
4. Observasi subyek pertama
5. Observasi subyek kedua
6. Observasi subyek ketiga
7. Jadwal KBM kelas Dasar Sekolah Dena Upakara
8. Foto
9. Surat keterangan penelitian

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

verbatim
ibu ketemu dengan murid sehari berapa jam?
rata-rata ya setengah 8 sampai selesai
satu hari ya?
jumlah murid sepuluh orang. Mmm lalu apakah latar belakang murid di
sekolah ini sama, secara ekonomi gitu?
kayaknya beda mbak, saya belum memahami betul karena murid-murid
kan baru 2 bulan di D-1. tapi kayaknya beda kalau melihat Disna
ini sama Kintan, kalau saya melihat datanya yang ini bapaknya Dosen
kalau yang itu bapaknya guru, beda-beda
ohhh gitu, lalu apakah mempengaruhi ibu dalam menyesuaikan diri? Dan
memperlakukan siswa-siswa
ya saya berusaha untuk sama namun latar belakang juga mempengaruhi,
namun bukan lalu dibedakan perlakuannya yang ini anak buruh lalu berbeda perlakuannya yang ini anak dosen lalu dibedakan, bukan seperti itu.
ya kami berusaha sama dan setara.
apakah selama ini ibu merasa nyaman dengan situasi kegiatan belajar
mengajar di kelas ini?
saya nyaman, ya nyaman. Ya rata-rata gitu
maksud ibu bagaimana? Bagaimana dengan anak-anak?
ohh kalo anak-anak saya juga masih penyesuaian ya, dulu saya mengajar
di kelas anak yang agak besar kan sudah cukup dengan suara, duduk ambil
ini ambil itu sudah bisa. Namun kalo di kelas kecil seperti ini semua harus
dengan tenaga. Jadi saya merasa nyaman sih nyaman tapi agak capek.
mungkin karena setiap anak minta diurusi sepenuhnya oleh guru jadi
tenaga yang dikeluarkan lebih besar ya bu..
iya iya.. Kalo anak yang agak besar begitu mendengar suara papapapaaa
dari alat bantu dengar mereka, mereka akan langsung siap dan menyimak
tapi kalo anak di kelas rendah seperti ini satu dipanggil yang lainnya ribut
sendiri, tau kan mbak?
iya betul-betul.. Apakah situasi yang berbeda antara kelas besar dan kelas

coding

s1.tk.22

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

kecil menimbulkan efek capek atau lelah seperti itu?
ya ya Cuma capek fisik, tetapi saya senang dengan keceriaan mereka,
polos gitu. Kalo anak besar kan sudah pandai menyembunyikan sesuatu
sehingga harus mengorek dan tanya lebih lanjut harus punya tehnik untuk
menggali informasi. Tapi kalau kelas kecil kan polos sekali, apapun yang
mereka alami itu dengan mudah diungkapkan.
terus tentang kepribadian murid itu kan berbeda-beda to bu, yang satu
misalnya manja, yang lainnya cerewet. Apakah itu membuat ibu kesulitan
dalam melaksanakan KBM gitu bu?
ya iyalah. Kadang-kadang seperti kintan ini dominan sekali ya, kalau tidak
diperhatikan teriaknya makin keras, sementara tia itu kalo tidak diperhati
kan juga kasian gitu kebetulan juga dari latar belakang ekonomi yang
kurang. Kadang kalau kintan atau lydia terus yang saya perhatikan
saya juga merasa bersalah karena saya hanya memperhatikan yang domi
nan sedangkan yang diam saya biarkan saja gitu.
pernah tidak sih murid protes kok yang diperhatikan Kintan terus atau
semacam itu?
ya pernah, pernah. Ya saya instrospeksi diri. Murid juga bisa mengkritik
gurunya kalau guru terlalu dekat dengan salah seorang murid. Mereka
biasanya bilang, "teman teman bu Kus teman sama Kintan" itu artinya
saya sudah terlalu dekat dengan Kintan jadi saya harus menjaga jarak.
perasaan anda gimana bu menghadapi kepribadian murid yang berbeda
beda? Apakah merasa senang atau malah waduh pusing satunya gini satu
nya gitu atau bagaimana?
itu tantangan untuk saya. Bagaimana saya mencari jalan untuk bisa mem
perlakukan mereka sama, yang aktif juga tidak merasa tertekan, yang pen
diam juga merasa didukung dan diangkat gitu.
sekarang tentang perilaku murid ya bu, perilaku murid seperti apa yang
membuat ibu merasa tidak nyaman di kelas ini. Misalnya ada yang teriak
teriak seperti itu kan membuat pusing ya bu, nah seperti itu. Perilaku apa
yang membuat ibu tidak nyaman?

s1.tlm.39
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yang membuat saya tidak nyaman tuh malah murid yang diam dan hanya
melamun saja kerjaannya, lalu yang cepet marah, mutungan, anak-anak
kalau sudah mutung dan tutup mata kan jadinya susah diapa-apain karena
mereka kan tidak mendengar.
terus gimana ibu mengatasi hal tersebut?
ya untuk sementara saya biarkan saja
tidak dipaksa gitu?
ndak ndak.. Dulu itu pengalaman kalau memaksa justru murid jadi
ndak suka sama gurunya. Biarlah dibiarkan saja, itu juga nggak lama biasa
nya. Nanti sudah ganti jam gitu sudah lupa. Anak-anak kalau dibiarkan
juga merasa sakit gitu kok tidak diperhatikan
jadinya malah lebih ringan ya bu nya, ibu tidak usah memaksa-maksa tapi
muridnya dibiarkan saja
iya iya.. Memang.
terus masalah ini bu, kalau di sekolah umum kan pake kurikulum dari
pemerintah misalnya, terus kalo di kuliah kan kayak pake sistem silabus
seperti itu. Yang diajarkan kan jelas, ini ini ini lalu target penyampaiannya
berapa pertemuan seperti itu. Disini semacam itu ada nggak?
sebetulnya ada, Cuma tidak lalu itu terpancang dengan itu. Jadi guru
membaca silabus itu yang ada lalu bahan-bahan pelajaran yang dibawa
oleh anak sebisa mungkin dikaitkan dengan silabus, ditabrak-tabrakke gitu
istilahnya. Kalau bisa gitu. Misalnya anak dalam kurikulum belajar identi
tas diri, lalu keluarga gitu lha itu dikaitkan dengan bahan dan situasi yang
ada. Apalagi ini masih pake kurikulum tematik jadi kalau bisa semua
nya saling terkait. Jadi tidak membuat stress saya.
setahu saya dari pak Pras, kurikulum yang benar-benar diterapkan baru
untuk kelas 4, 5, 6 ya bu?
ya ya.. Karena itu dipersiapkan untuk ujian jadi guru memang harus jeli
bahwa materi ini wajib dan harus diajarkan.
terus materi yang kelas rendah (1, 2, dan 3) masih pengenalan ttg kosakata
dan sebagainya itu kan juga ada pedomannya to?

s1.lgsg.67

s1.intra.70

s1.intra.75
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ohh ada ada..
terus itu ada nggak to bu misalnya tekanan. Misalnya hari ini targetnya 10
tapi Cuma bisa 7. itu menimbulkan perasaan ngganjel nggak, misalnya
waduh kok masih kurang 3 ya, padahal targetnya 10.
oh tidak menimbulkan perasaan ngganjel. Maksud saya, saya ya mempe
lajari kurikulum tapi kalo target harus tercapai 100% tidak menekan.
itu jadi tidak menekan ya?
tidak tidak.
jadi kurikulum sendiri bukan merupakan tekanan yang mengekang ya bu?
iya iya. Kurikulum bukan barang mati yang kaku, apalagi kalo kelas kecil
kan masih yang penting kan kosakata masuk, konsep dasar masuk
apa ini ya, kalo ini kan dari P3 langsung ke SD. Itu ibu mengalami kesulitan
nggak mengenai kebiasaan-kebiasaan mereka yang masih terbawa. Itu
perasaan ibu gimana?
wahhh masih baru ya, saya juga masih mencari-cari kalo anak seperti ini
apakah dan bagaimana cara untuk mengatasi. Saya berusaha untuk tidak
keras atau galak dulu, wong masih baru juga to. Tapi juga kalo galak jg tidak
menyelesaikan masalah. Wong misalnya saya masih dendam lha wong
anak-anak juga sudah lupa. Jadi percumalah, yasudahlah dibiarkan saja.
peralihan memang mungkin, tapi kan kami jg harus menyesuaikan. Ini kan
masih semester awal, jadi perlakuan pada murid juga harus menyesuaikan
dengan yang biasa ada di p3 dengan sedikit demi sedikit dibuat mandiri
diberi pengertian, "kamu sekarang sudah besar, tidak seperti di kelas p3"
semacam itu lah. "tidak cocok lagi kalau kamu masih rewel, kalo masih
rewel kamu boleh kembali ke kelas p3" semacam itu juga.
pernah tidak ibu merasa stress. Misalnya seperti peristiwa kemaren, ibu
sedang menjelaskan ini sedangkan disana malah ramai sendiri seperti itu
ada rasa dongkol, mangkel gitu. Tapi tidak sampe terbawa kerumah. Paling
saya cerita ke rekan guru mengenai tingkah laku murid itu, "walah sing
jenenge Disna bodhone bulno.. Le jenenge Jessy ternyata seperti itu"
tapi ya sudah selesai. Kalo nggak saya tanya guru dikelas sebelumnya..
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"ho oh po sing jenenge Disna ki emang begitu, yang namanya Jessy tuh
emang seperti itu" dengan begitu beban saya terkurangi dan sudah selesai
tidak sampai terbawa ke rumah. Jadi kalau menghadapi anak seperti Disna
dan Jessy saya jadi punya latar belakang, ohhh ternyata anaknya seperti
ini.
ohhh begitu ya bu…
iya. Saya juga sering sharing ke teman kalo ada beban mengenai murid
murid. Wooo sing jenenge Disna dan Jessy kae lho seperti ini bla bla bla..
ya sudah selesai, sudah ringan saja rasanya. Guru lain nanti memberi masu
kan atau memberi saran bagaimana mengatasi. Misalnya ada kasus satu
murid, ohhh dulu nggak seperti itu. Kalo misalnya dulu seperti itu
bagaimana mengatasinya. Misalnya sharing dengan yang sudah pernah
mengajar mereka
tapi ibu nggak pernah kan sampai sakit fisik?
nggak nggak pernah.
menurut ibu jumlah murid di kelas ini bagaimana?
ideal. 10 cukup kok.
ini kan kalau di SLB sini kan pake artikulasi ya? Sementara kalau di SLB lain
kan pake bahasa isyarat ya? Pernahkah ibu mengalami mendapat murid
dari SLB lain, yang dia nggak bisa ngomong pake artikulasi tapi Cuma bisa
pake bahasa isyarat aja sedangkan disini kan nggak boleh ya pake bahasa
isyarat tangan.. Ibu pernah mengalami hal tersebut?
pernah pernah. Sekarang saya mengajar di kelas yg ada murid
pindahan dari SLB negeri. Pinter sebenernya tapi bicaranya tidak jelas dan
jelek sekali. Kalau bersama teman-temannya mereka ya pake isyarat, tapi
kalo bicara dengan saya kan saya tidak pinter bahasa isyarat juga ya, maka
nya dia saya suruh menulis di papan tulis saja. Terutama lafal-lafal yang
kurang jelas.
oooo jadi cara mengatasinya begitu ya bu? Iyaa iyaaa.. Jadi tidak lantas
membuat pusing dan mumet ya bu ya?
kadang kalau tidak saya suruh menulis di papan tulis, saya suruh temen
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deketnya untuk menerjemahkan maksud dari omongan murid tersebut.
kadang temannya malah bisa dan lebih mengerti apa maksud perkataan
tersebut. Silakan pake isyarat, lalu nanti temennya murid itu yang mene
rangkan pada saya. Jika ada yang salah lalu dibetulkan.
murid-murid pindahan itu sering atau jarang to bu?
sering mbak. Tapi lebih banyak malah di kejuruan. Tapi ada juga anak SD
kelas rendah yang pindahan dari SLB negeri. Itu biasanya anaknya pinter
tapi artikulasinya amburadul. Anak dari SLB negeri juga susah kalau disuruh
memandang artikulasi bibir, lalu kalau suruh memakai alat bantu dengar
juga susah, karena tidak dibiasakan di sekolah emreka yang dulu. Mereka
banyak protes, katanya risih gitu, nggak enak kan rasanya pake alat bantu
dengar. Sakit sakit.
kalau masalah kadar kenal dengan murid, ibu belum terlalu kenal ya?
iya belum. Karena ini kan masih benar-benar baru ya.. Jadi masih dalam
proses saling mengenal, saya tanya-tanya ke Bu Nanik (guru p3) untuk
mencari informasi tentang latar belakang murid. Kan dulu bu Nanik
mengajar di kelas p3.
mencari informasi biar lebih siap ya bu ya.. Lalu variasi perilaku murid ini
mendukung kegiatan di kelas atau menghambat?
yang menghambat sekali juga ndak ada.
cuman mungkin ibu harus memotivasi murid-murid yang kurang ya bu?
iya iya.. Yang nakal dulu saya pengalaman di kelas besar
nakal itu seperti apa?
sudah diam, dikasih tau ndak mau, bodoh lagi itu anaknya. Jadi kadang
waktu habis untuk mengurus satu anak itu saja. Tapi kalo nggak dimarahin
sudah besar kok ya nggak tau, sampe-sampe 10 menit habis buat marah
kepada anak itu. Mau dicubit kok ya sudah besar, ya seperti itulah. Tapi ya
akhirnya ya nggak tau itu
terus disini kan fungsi guru itu kan kompleks ya bu, dari ngajar lalu ngurusi
kebutuhan anak yang lain
ya guru kadang-kadang jadi temen, jadi pembantu, jadi gutu
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ibu menikmati itu atau bagaimana, atau kadang-kadang merasa bagaimana
sedang sibuk disini, tapi disana ramai seperti itu? Jobdesk yang macem
macem itu menurut ibu membebani nggak?
Ya, misalnya kalo disini di kelas ini tulisan murid tuh ya
sudah bagus dan bisa dibaca tapi kok nggak standar, itu kan nggak boleh.
jadi ya saya yang harus membenahi ini. Mungkin satu bulan juga nggak
cukup, saya lalu keliling menghapus tulisan murid yang salah lalu saya juga
yang membenarkan. Jadi ya memang harus seperti itu. Meskipun tulisan
mereka yang kemaren sudah saya koreksi, tapi kan mereka nggak tau gitu
maksudnya seperti ini. Untuk memperbaiki cara penulisan satu huruf aja
mungkin perlu waktu satu bulan baru berhasil. Saya tidak hanya
mengulang lho mbak, tapi memang harus dikelilingin satu-satu dibenahi
satu-satu. "Oh kamu sudah betul, ini sudah baik, besok lagi nulisnya seperti
ini biar ibu nggak usah keliling lagi." saya mengatakan itu sama murid yang
cara penulisannya sudah bener.
oh gitu.. Pernah merasa jenuh nggak bu, halah ini kok diajarin tapi nggak
bisa-bisa, nggak mudeng-mudeng semacam itu?
kalo jenuh ya iya. Ada lho murid yang tulisannya miring seperti nenek
nenek. Sudah saya usahakan untuk membetulkan tapi itu memang nggak
bisa yasudah, saya tidak memaksa lagi biar kan saja begitu saja. Ya saya
mangkel
lalu ibu mengatasi rasa mangkel nya itu gimana?
ya saya cerita sama teman, dan minta tolong ke teman lain. "mbok jajal
sopo le iso nulungi anakku kae, kalo jam kosong tolong anakku kae diajari
nulis kok miring terus koyo ngunu." ya semacam itulah biasanya kalo saya
mangkel. Tapi kalo sudah maksimal dan sudah dicoba berulangkali tetap
seperti itu yasudahlah.
tapi nggak sampe mikir yang berlarut-larut ya bu?
ndak.. Tapi kalo saya sudah pol mangkelnya ya saya cerita ke Pak Pras
(kepala sekolah) biasanya Pak Pras menyarankan kalo sudah maksimal ya
sudah mau digimanakan lagi. Yasudah saya turuti saja saran itu. Tapi sebe
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lum ke Pak Pras, saya sudah mencari informasi dulu ke teman baru kalo
bener-bener mentok saya ke Kepala Sekolah.
berarti tentang masalah kurikulum sendiri memang tidak terlalu mengikat
di kelas kecil ya bu?
tidak tidak.. Makanya kalo guru yang anak besar itu yang mau ujian itu yang
sudah dipaksa dengan materi-materi ujian. Kalo di kelas kecil kan yang me
nyenangkan untuk anak itu yang dibahas. Terutama. Jadi guru nggak boleh
memaksa walaupun dalam kurikulum pemerintah sendiri juga ada batasan
yang harus dicapai kan. Yang penting guru memegang konsepnya. Misal
hari ini mempelajari tentang bunga ya. Guru nggak boleh memaksa murid
untuk menghafalkan bagian-bagian bunga, tapi guru membimbing murid
mana dulu yang mereka tertarik. Misalnya dari warnanya, nama bunganya
dan sebagainya. Jadi guru mengikuti arah belajar murid saja. Itu lebih
menyenangkan buat murid dan guru. itu nanti baru dihubungkan dengan
materi. Nanti kalau murid sudah puas dengan imajinasi mereka tentang
bunga, baru nanti diarahkan ke konsep tentang bunga.. Nah kosakata inti
tentang konsep bunga itu nanti divisualisasikan dan disimpan dalam
deposit kosakata murid, supaya murid punya pedoman sampai mana
mereka memahami kosakata. Jadi seperti itu cara pengajarannya.
lalu disini ada nggak bu ulangan-ulangan atau ujian2?
ya. Disesuaikan materi yang sudah tercapai di kelas apa. Jadi saya yang
membuat. Cuma mungkin tahun ini akan ada percobaan ulangan dari dinas
tapi ya Cuma untuk mengecek pencapaian murid saja, bukan untuk standar
penilaian. Kalau ada ulangan-ulangan dari dinas seperti itu biasanya guru
yang menyederhakan bahasanya seperti itu.
misalnya ini di sekolah umum materinya sampe 10, ternyata karena kuriku
kulum di sekolah ini menggunakan kurikulum tematik maka pencapaian
baru sampe 8, terus itu bagaimana menyikapinya.
ya Cuma catatan saja untuk guru. besok untuk evaluasi. Tapi kalo di kelas
kecil seperti yang sudah saya bilang tadi, itu kan tidak terlalu mengikat.
ada catatan dan evaluasi itu biasanya digunakan di kelas besar karena kan
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mereka memang dipersiapkan untuk ujian. Biasanya kalo ada kasus seperti
itu (target 10 tapi kurang 2) lalu akan ada tambahan pelajaran di sore hari
tapi itu khusus kelas besar, kalo kelas kecil belum. Kalo belum tercapai ya
sudah, mungkin karena terlalu sulit atau terlalu abstrak.
masalah itu dibahas tidak di rapat guru?
ndak sampai dibicarakan di rapat karena ini kan masih kelas kecil.
kalo di kelas besar?
ya ya.. Tapi disini tuh ada kelompok-kelompok guru yang membahas ttg itu
jadi kelompok guru kelas besar dan kelas kecil. Guru-gurunya seperti diberi
pelatihan, ada sharing, saling memberi masukan, kritik dan saran. Dalam
pelatihan tersebut guru ada pembimbingnya.
itu setiap berapa bulan sekali?
biasanya ada pertemuan rutin ya, kalo tidak salah satu minggu sekali.
jadi itu juga membantu guru dalam menangani masalah-masalah ya bu?
diskusi itu isinya apa bu?
ya sharing. Lalu mencari jalan yang paling efektif dalam mengajar. Misal
kalau mengajar matematika itu cara yang paling efektif bagaimana ya, kok
pake cara ini sulit gitu lho. Mungkin ada cara dari guru lain dalam satu
kelompok kelas kecil untuk memberi masukan bagaimana cara yg baik
dan efektif untuk mengajar matematika gitu. Terutama soal-soal cerita
karena kan cerita itu kan dari verbal, sementara kan murid tunarungu itu
lebih tertarik secara visual atau peragaan. Jadi kalau harus menjelaskan
soal cerita memang kalimatnya harus dibuat sesederhana mungkin karena
bahasanya kan kompleks. Mungkin sudah diajarkan sebelumnya tapi
karena kendala bahasa jadinya malah salah-salah. Nah itu bagaimana cara
nya itu kan dibahas dalam kelompok itu.
berarti adanya kelompok itu memang sudah dikondisikan dari sekolah?
iya iya. Tapi ini karena ada kegiatan untuk peringatan 70 tahun DU jadi
semester ini sepertinya krg optimal Kan banyak waktu terbuang untuk
persiapan 70 tahun itu.
tapi ya bagus kalau sekolah juga mendukung.
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iya. Disini juga ada semacam rekoleksi dan retret wajib untuk guru
diluar pelatihan rutin ini. Minimal 6 bulan sekali pasti ada rekoleksi dan
retret. Bisa dari sekolah atau yayasan. Terus kalo misalnya ada guru yang
dikirim untuk penataran atau diklat, biasanya juga kalo ada waktu mereka
menularkan ilmu kepada guru yang lain. Misalnya diklat matematika yang
baru saja ini. Ternyata ada cara mengajar matematika yang mudah untuk
anak kelas kecil. Ohh seperti ini to caranya, ya semacam itulah gitu. Lalu
cara membuat alat peraga supaya lebih mudah dalam menjelaskan suatu
konsep, ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Itu kan lumayan untuk
masukan supaya bisa mengajar dengan baik dan murid juga tertarik.
nah itu kan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam KBM. Biasanya
memang yang dikirim untuk diklat memang harus menularkan ilmu yang
didapat kepada guru lain untuk pengembangan metode pengajaran juga.
selain itu kan masukan bagi guru supaya tidak merasa buntu saat salah satu
metode yang dia tahu ternyata tidak jalan dengan semestinya di kelas
tersebut. Lalu misalnya ada guru yang dapat diklat tentang latihan sablon
caranya seperti ini, lha kira-kira dibutuhkan tidak oleh anak sini. Lha nanti
itu kan dibahas oleh guru-guru sini. Jadi semua diklat ada tindak lanjutnya
tidak hanya sekedar ikut saja.
ooo begitu..
ya. Jadi kelompok guru itu sendiri mempunyai kiat-kiat khusus dalam
menghadapi murid-muridnya. Selalu ada pertemuan untuk guru kelompok
besar dan guru kelompok kecil untuk kemajuan pembelajaran dan untuk
mengurangi stress guru juga. Kan bisa sharing gitu disana.
kalau disini mata pelajaran yang utama diajarkan apa ya bu?
sebetulnya semua utama, tapi yang utama adalah bahasa. Kan mereka 0 ya
kalau dibandingkan dengan anak yang mendengar. Kan kalau anak yang
mendengar, umur 3 taun mereka sudah menguasai berapa ribu kata. Itu
yang utama kan supaya murid bisa komunikasi. Kalau sudah bisa memaha
mi bahasa kan mereka juga bisa seperti orang normal, bisa memahami
apa yang dikatakan orang normal. Konsep sudah masuk, lalu sampe besar
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mereka bisa mengembangkan sendiri perbendaharaan kata mereka. ya
yang penting dasarnya harus kuat. Karena di kelas persiapan 1,2,3 mereka
memang mengejar ketinggalan bahasa yang mereka tidak dapatkan dari
orangtua. Selama umur dari 0 - 4 taun kan mereka tidak mendapat dari ortu
kalo matematika dan yang lainnya diajarkan dari SD?
ohhh tidak, sudah sejak awal.. Sejak kelas persiapan, tapi kan menyesuai
kan dengan kemampuan anak.
seperti itung-itungan?
sudah, dengan sederhana..
pernah nggak sih bu mengalami situasi kelas yang membuat itu tidak
bersemangat dan tidak ada motivasi belajar?
iya pernah, biasanya itu kelas yang bodoh-bodoh ya.. Murid dengan ke
mampuan yang dibawah rata-rata. Tapi ya karena jumlahnya yang kecil jadi
dalam menghadapi lebih mudah. Tapi pernah saya dapat kelas yang murid
nya kebetulan pinter-pinter, ya saya senang karena gampang gitu pelajaran
masuk. Jadi ya seneng.. Tidak capek. Pernah juga satu kelompok itu bodoh
harus mengulang sampe dua tiga kali.
rasanya?
capek. Capek fisik capek pikiran. Tapi tidak juga menjadi beban.. Nanti
keluar istirahat gitu lalu saya biasa "ngolet" sambil bilang "wuaduhhh
awakku keseleee.." dengan seperti itu saya sudah merasa lega ya. Kalau
bertemu teman-teman gitu lalu mengeluh ttg keadaan kelas saya tadi. Me
reka biasanya malah Cuma bilang provisiat ya buuu.. Sambil tertawa saja.
ya itu malah meringankan. Ya sudah sama-sama pernah mengalami situasi
seperti itu jadi satu sama tau.
kalau ibu sampai teriak di kelas seperti itu karena rasa mangkel dan jenuh
seperti itu, apa pernah?
ya pernah sekali-kali.
terus itu murid-muridnya gimana?
ya lalu murid-muridnya tegang dan kadang takut. Tapi ya tidak sampai ke
hati, Cuma untuk masalah wibawa gitu lah. Nanti kan kalau lembut terus
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kan lama-lama guru kehilangan wibawa.
bu, saya pernah baca di buku gitu memang anak tunarungu tuh mudah
tertarik secara visual atau bagaimana ya, tapi kalau melihat objek yang
bergerak seperti itu, mereka langsung tertarik dan mudah meninggalkan
kegiatan yang sebenarnya sedang dilakukan.
iya lah.. Iya.. Kalau anak besar sih masih menghargai gurunya. Tapi kalau
anak kecil ya langsung di kejar, langsung berubah pikirannya. Visualnya me
mang lebih tajam daripada anak normal. Misalnya pernah ada pesawat le
wat, seluruh kelas gaduh, daripada saya juga mubazir dalam mengajar ya
mereka saya suruh keluar sekalian untuk melihat pesawat itu. Kadang
ada sesuatu tapi tidak tau apa itu, jadi ya lebih baik mereka melihat lang
sung keluar semua. Daripada semua malah gaduh dan ramai. Malah kalau
mereka melihat langsung kan lebih mudah juga bagi guru juga untuk men
jelaskan ttg benda apa itu dan sebagainya.
ibu merasa kesulitan nggak untuk mengarahkan perhatian anak di
pelajaran?
ya masih. Saya merasa murid kelas 1 ini masih belum familiar dengan
kegiatan KBM di kelas.. Kan berbeda dengan kelas p-3. kalau teman bicara
yang lain masih suka egois dengan berbicara sendiri, dan sebagainya
sehingga saya sebagai guru ya harus berkeliling untuk memusatkan per
hatian anak. Untuk itu kan harus disadarkan terus sampai mereka sadar bah
wa saat teman bicara, mereka harus memperhatikan.
dengan itu aja sudah lumayan susah ya bu? Apalagi mereka mudah tertarik
dengan hal-hal tersebut.
memang visual kan sangat penting, alat bantu dengar juga Cuma membantu
berapa persen kan, yang penting kan mereka melihat. Walaupun pake alat
bantu dengar, tapi kan mereka tetap harus melihat dan mendengar.
untuk memmotivasi mereka gimana bu?
ya gak gampang mbak. Lha 10 orang murid yang disini juga beda-beda sifat
nya, ada yang diam sekali ada yang cerewet sekali.. Kan jadinya saya harus
bisa akting untuk memotivasi yang diam saja, dan harus bisa menyeimbang
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kan murid yang cerewet supaya mereka tidak jenuh.
akting seperti apa yg ibu maksud?
ya akting bermain peran. Itu justu malah menjadi hiburan untuk saya ya
karena seneng aja melihat murid tertawa dan perhatian jadi terfokus pada
saya lagi, saya juga jadi termotivasi untuk mengajar juga. Jadi timbal
balik lah ya.
murid-murid disini gimana bu? Apa sebaya?
ada yang tinggal kelas segala dulu. Jadi umur-umur murid di kelas d-1 disini
beda dengan umur murid kelas 1 di SD umum. Di kelas ini rata-rata umurnya
adalah 10-12 taun, sedangkan di SD umum kan 6-7 taun ya? Ya karena disini
kelas persiapannya aja ada 4 taun, ya karena keterbatasan murid kan..
karina itu juga agak lemah karena dia paling besar di kelas ini, elok sama
pita juga pernah tinggal kelas.
itu mempengaruhi ibu juga dalam mengurus mereka?
iya, terutama yang tinggal kelas kan biasanya bodoh ya.. Jadi ya harus ekstra
begitulah. Kadang mereka nggak ada semangat, kurang aktif, dan juga
tidak terlalu pintar jadinya guru yang harus ekstra.
perasaan ibu gimana jika harus ngurus murid tinggal kelas?
ya capek ya mbak, tapi ya balik ke tadi. Saya lalu sharing dengan guru lain.
untuk mencari info tentang murid-murid yang tinggal kelas itu pada guru
lain. Ya supaya saya lebih siap gitu lah dalam menghadapi mereka. jadi saya
sudah punya informasi latar belakang mereka gitu. Itu kan lebih enak nanti
dalam mengurusi mereka, terutama murid yang tinggal kelas.
ya katanya yang paling terbelakang tuh jessy, tapi kok menurut saya malah
elok ya yang rada terbelakang.. Kalo kintan karena didukung oleh ibunya
karena sebelum masuk sini, kintan sudah terapi. Jika semua orangtua
seperti itu sebenarnya sangat mendukung. Dulu waktu masuk disini tuh
Kintan sudah bisa bicara kok.
lalu gimana bu, menghadapi murid seperti kintan yang maju dalam belajar
sementara kan teman-temannya itu belum nyampe seperti yang kintan
capai.
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ya kiintan saya sadarkan, itu temen-temennya belum mengerti, kintan
harus menunggu teman-teman karena kintan tidak sekolah sendiri. Ya dia
diberi pengertian secara personal lah.. Saya mendekati dan memberi tahu
dia. Dengan begitu kan dia bisa mengerti ya.. Tapi sekarang kan Kintan
sudah enjoy aja ya dengan teman-temannya, kan mereka sudah bersama
sejak kelas p-1 ya.
masalah rangking apa bermasalah bu?
tidak.. Anak kelas 1 belum terlalu bermasalah dengan rangking-rangking
seperti itu, tapi kalo kelas besar ada juga yang menanyakan, ya kami
sebagai guru menjelaskan alasan-alasannya.
kalo kelas kecil?
belum. Belum tau. Mereka taunya nilai 90 dan 100 itu bagus. Sudah begitu
saja mereka sudah puas.
jadi di kelas kecil ini tidak ada beban untuk menjelaskan masalah rangking?
tidak ada, karena mereka masih belum memikirkan ttg itu.
lalu kalau misalnya tinggal kelas begitu, apa orangtua tidak protes ya bu?
ya protes, sampai ke guru kelas dan kepala sekolah, tapi ya kami menjelas
kan kepada mereka sampai mereka bisa mengerti gitu. Dan mereka juga
bisa melihat bukti-bukti. Kalo biasanya tinggal kelas tuh yang masih kecil.
kalo sudah tinggal kelas beberapa kali sampai mentok ya sudah, dilanjutkan
saja sepanjang murid itu tidak idiot ya.. Tau kan perbedaan idiot sama
orang normal ya?
iya tau tau..
kemaren juga ada dua kelas 6 yang ikut ujian umum dan satunya ikut ujian
sendiri.
kalo masuk sini apa ada tes IQ ya?
tidak.. Sepertinya belum. Tapi kadang suster wahyu biasa yang meragukan,
kalo orangtuanya mampu biasanya menyertakan ttg IQ itu. Tapi yang
standar tuh ya tes kesehatan gitu aja.
lalu masalah murid yg dititipkan disini yang katanya
murid dari SLB lain yang ibu ceritakan tadi itu?
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iya iya..
itu gimana kok bisa dimasukkan kesini?
memang permohonan dari depdiknas mbak, jadi sekolah ya manut.
tapi yang membuat saya stress tu karena murid dari SLB lain itu kan beda
ya mbak cara mengajarnya dulu, wong kalo di DU kan pake artikulasi bibir
sedangkan di SLB itu kan pake bahasa isyarat tangan. Dari situ saja sudah
beda to. Lalu di SLB yang dulu, SLB negeri itu kan biasa klasikal ya mbak
jadi murid duduk berjajar ke belakang. Kalo di DU kan berbeda, murid
melingkar jadi masing-masing anak tuh dekat dengan guru jadi perhatian
biar rata gitu ya mbak. Tapi murid yang dari SLB lain itu kan istilahnya
"pahpoh" bloon gitu lho mbak karena kan belum biasa to ikut dengan KBM
di DU. Metodenya lain, cara penyampaiannya lain.
lalu apa yang ibu lakukan?
biasanya saya suruh itu temannya nerjemahin kalau saya omong apa tapi
murid (SLB lain) itu tidak ngerti. Biasanya ditulis di buku itu. Ya biarlah
mbak sementara seperti itu daripada di kelas saya terhambat gara-gara
makan waktu terlalu lama untuk menangani murid itu
ada kerjasama dengan guru lain mungkin bu?
ada. Ya sama guru artikulasi untuk menambah jam les artikulasi supaya
murid itu cepat menyesuaiakan diri. Ya mungkin tidak dalam jangka pendek
kelihatan hasilnya tapi kan minimal supaya murid itu bisa lebih aktif di
kelas dan tidak merepotkan temannya. Tapi entah kalau dia lalu keluar
karena tidak betah di DU, hahaha… yang penting guru sudah usaha
tapi saya sampai pusing sekali waktu awal-awal mengajar dia mbak, ini kan
sudah masuk bulan kedua dia disini. Dulu waktu awal-awal dia itu Cuma
duduk diam gitu lho mbak, itu yang bikin saya stress karena murid yg lain
aktif kok dia diam saja. Ya ternyata dia nggak bisa bahasa artikulasi, saya
tahu itu dari kepala sekolahnya malahan. Saya nanya kenapa kok murid itu
diam saja di kelas, ternyata begitu.
lalu pertanyaan terakhir bu, apakah anda mengalami masalah dengan guru
lain, dalam artian anda merasa tidak nyaman mgkn atau berselisih paham
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atau gimana
nggak mbak. Saya merasa guru disini membantu dan mendukung saya kok.
kalau saya tidak cocok dengan mereka, pasti saya tidak betah ngajar lama
lama disini.

s1.gl.466

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

verbatim
ibu ketemu murid sehari kira‐kira berapa jam?
ya dari pagi sampai siang mbak
jumlah murid?
11 orang.
dengan jumlah murid segitu apa ibu merasa itu jumlah yang ideal?
saya rasa sih masih ideal ya mbak, soalnya kalo dibandingkan dengan seko
lah negeri sepertinya jumlah murid di sekolah ini paling efektif dan efisien.
karena kan kelas berbentuk letter U ya, kalo muridnya banyak nanti guru yg
mengajarnya malah tidak maksimal.
bagaimana tuh maksud ibu?
ya kan kalau letter u itu kan bentuknya melingkar ya.. Coba mbak bayangkan
kalo muridnya 30 orang, wah gurunya bisa kelelahan mondar mandir..
dengan murid 11 orang ini, bagaimana pendapat itu dalam pelaksanaan KBM?
maksud mbak gimana, bisa diperjelas..
maksud saya tuh gini bu, pertama‐tama masalah kepribadian murid apakah
mempengaruhi ibu dalam memperlakukan murid?
kebetulan ya mbak, kelas 2 ini kepribadian murid tidak terlalu kontras. Tidak
ada yang terlalu nakal atau terlalu diam, menurut saya semuanya rata‐rata
saja gitu. Jadi masalah perbedaan perlakuan lebih cenderung ke kebutuhan
murid di kelas ya, bukan kepada perbedaan kepribadian gitu.
perbedaan perlakuan yang cenderung ke kebutuhan murid tuh seperti apa?
ya misalnya ada murid yang butuh diterangkan ttg suatu hal yang belum jelas
ya saya lalu menerangkan khusus untuk murid itu gitu lah. Kan walaupun ke
pribadian tidak terlalu kontras, tapi kan kadar kognitif murid beda‐beda ya
mbak.. Ada yang mudah ngerti, tapi ada juga yang nggak
lalu bagaimana ibu memperlakukan mereka?
ya diperlakukan dengan baik. Kadang ya jenuh juga sih mbak, giimana ya
kalo mengajar sudah sampai jauh tiba‐tiba harus kembali lagi ke awal untuk
menerangkan murid yang belum jelas tadi itu. Tapi ya sudah, saya berusaha
sabar dan mengerti bahwa kemampuan kognitif itu kan beda‐beda. Kalo di
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bilang stress ya saya stress, pengennya maju terus tapi malah harus berulang
kali mundur untuk menjelaskan lagi ke murid yang belum jelas itu tadi. Lalu
saya kan juga harus menjaga mood anak yang lumayan pinter supaya mereka
tidak "nglokro" karena pelajaran tidak maju‐maju.
bagaimana cara ibu menjaga mood anak‐anak supaya tidak nglokro?
ya cukup sulit juga sih mbak. Apalagi kan kalo anak tunarungu itu gampang
sekali terpecah perhatiannya. Baru saya tinggal sebentar, mereka sudah ribut
sudah berbuat ulah macam‐macam. Ya gimana ya mbak.. Caranya tergantung
situasi juga.
misalnya seperti apa bu?
hemmm.. Misalnya seperti ini. Dengan menyuruh murid mengerjakan
soal‐soal lain yang berkaitan atau yang mereka pilih sendiri, asal jangan
ribut dan mengganggu temannya.
lha kalo murid‐murid tidak niat mengerjakan soal lain gimana bu? Dan mereka
malah melakukan hal‐hal lain yg mengganggu?
nah itulah mbak.. Lebih sering terjadi situasi seperti itu. Hahhaa.. Wah tobat
saya kalo sudah seperti itu. Mereka susah sekali kembali konsentrasi. Jadi
saya repot banget mbak kalo seperti itu. Saya harus membagi fokus konsen
trasi saya. Sulit sekali. Saya harus ngajari anak yang belum bisa, tapi saya juga
harus memperhatikan murid yang lain.
lalu apa yang ibu lakukan jika menghadapi situasi seperti itu?
saya biasanya tarik napas. Menenaangkan diri sambil berdoa. Mohon sama
tuhan supaya diberi pertolongan. Itu membuat saya membaik mbak. Ya mini
mal mood saya tidak labil lagi dan tidak ingin marah‐marah. Saya selalu ingat
ohh.. Saya memang diberi rejeki disini, saya mendapat pekerjaan disini, dan
saya mencintai pekerjaan saya.. Jadi saya lalu menyadari, ya inilah resiko
dari pekerjaan saya mbak. Ya seperti mengolah batin begitu. Kalo batin
sudah tenang, saya lebih sabar dan lebih nyaman dalam melakukan
pekerjaan saya.. Itu biasanya sih mbak yang saya lakukan pribadi.
kalo yang tidak pribadi? Maksudnya apa ibu juga suka melakukan hal lain
untuk mengatasi stress itu?
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hemmm.. Biasanya saya sharing dengan guru lain yang lebih berpengalaman
ya mbak. Ya sharing tentang kesulitan saya.. Lalu bagaimana mengatasinya.
biasanya mereka memberi masukan yang cukup membantu. Tapi kadang
jika tidak ada masukan yang saya terima, saya sudah cukup senang
jika bisa berbagi dengan mereka. ya mungkin Cuma buat lelucon saja bagi
kami, tapi itu sudah cukup untuk meredakan ketegangan di kelas tadi. Ada
murid yang sudah terkenal suka ramai dan mengganggu, tiap ada guru yang
cerita tentang murid itu, kami malah suka tertawa bareng‐bareng karena
sebenernya tingkah murid itu lucu namun tidak pas dengan situasi.
jadi suasana seperti itu cukup membuat ibu rileks ya?
iya mbak, dengan adanya teman‐teman yang ceria seperti itu saya jadi
merasa kuat, oh ternyata teman‐teman juga mengalami hal yang sama.
tidak jarang kami juga saling bertukar informasi mengenai gimana cara
mengatasi masalah ini masalah itu, dan lain‐lain
bertukar informasinya seperti apa tuh bu?
ya seperti tadi itu, saya akan berkeluh kesah tentang situasi KBM yang baru
saja terlaksana. Lalu guru‐guru lain akan mendengarkan jika ada guru yang
istilahnya sedang curhat. Mereka membuat situasi yang santai dan penuh
rasa kekeluargaan, jadi misalnya saya mau curhat atau apa ya tidak masalah
wong saya nyaman dan mereka juga menerima uneg‐uneg saya.
apa ada tindak lanjut lain dari sekedar bertukar informasi?
ya mereka lalu memberi masukan‐masukan, pengalaman mereka menangani
murid itu. Kan gini mbak, sekolah ini kan nggak ada kelas pararel, jadi kelas
TB (Taman Bermain, kelas paling rendah disana) sampe SMP itu hanya terdiri
dari satu kelas saja. Sehingga guru‐guru pasti hapal dengan murid‐muridnya.
kadang saya bertanya pada guru kelas sebelumnya dulu mengenai salah
seorang murid yang bermasalah misalnya. Si A ki wonge pie sih, kok mutung
nek raiso nggarap sesuatu, ya semacam itulah mbak. Jadi saya mencari
informasi dari guru kelas sebelumnya.
apakah itu cukup membantu ibu?
ya jelas mbak. Saya jadi lebih gampang memahami karakter anak. Kan uda
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ada masukan dari guru kelas sebelumnya.
berarti masukan dari guru lain juga termasuk cara mencegah terjadinya ma
salah ya bu?
iya mungkin bisa dibilang begitu ya mbak. Karena kan pengalaman di kelas tu
lebih kurang sama ya mbak.. Jadi informasi dari guru lain atau dari orang lain
ya tetap bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan to mbak. Lalu biasanya
kalo masukan itu cukup berarti, nanti lalu dilaporkan ke kepala sekolah. Nah
kepala sekolah lalu merapatkan semacam itu untuk membuat aturan2 yg
memudahkan guru dalam melaksanakan KBM.
misalnya gimana? Pernah ada kasus seperti itu?
iya pernah. ada murid yang kurang mendengar dan dia tidak
memiliki tingkat kepintaran setara dengan teman‐temannya. Kalau tidak
salah ada di kelas bu Un. Jadi dia kan tidak tunarungu tapi
susah mendengar, jadi dia masih merespon suara‐suara. Itu kan malah mem
persulit perlakuan guru padanya mau diapakan to mbak. Mau diperlakukan
seperti murid yang tunarungu, tapi dia tuh nggak tuli. Lalu masalah kecerda
san yang kurang juga, itu kan menghambat kegiatan belajar mengajar.
lalu?
lalu atas rekomendasi beberapa guru, dan rapat yang dilaksanakan oleh guru
yang lain juga, diputuskan bahwa pihak sekolah akan merumahkan anak ter
sebut supaya mendapatkan home‐schooling saja karena di DU juga tidak bisa
maksimal ya mbak. Itu kasus khusus yang cukup lama juga penyelesaiannya
karena orang tua murid awalnya keberatan kalau anaknya dipulangkan krn
ketidak mampuan, ya kan orang tuanya adalah orang yang cukup berada
jadi mereka semacam gengsi gitu ya kalau anaknya memiliki 2 keterbatasan
ya itu juga masalah bagi kami, karena kami dilema juga.. Tapi akhirnya
dengan bujukan dari pihak sekolah dan proses pendampingan, si anak itu
akhirnya dipulangkan dan menjalani homeschooling di rumah, itu malah
menjadi sangat lebih baik karena semua senang. Anak bisa belajar dengan
kemampuannya dia, dan teman‐teman yang lain juga tidak terganggu
dengan keterbatasannya. Lha itu anak memang bener‐bener membuat
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banyak guru stres je mbak, bayangkan aja tingkah dia yang sangat agresif
dan hampir selalu membuat keributan di kelas karena dia sangat peka dengan
suara, padahal kan teman‐temannya tidak mendengar, dia sedikitt2 nengok
kalo ada suara, padahal kadang hanya halusinasi saja mungkin karena guruny
tidak mendengar apapun. Dan murid kan juga jadi terganggu.
apa yang ibu lakukan saat itu
kebetulan mbak, murid itu tidak mampir di kelas saya, tapi di kelas bu un
jadi saya hanya mendengar cerita dari bu un saja, namun sepertinya dia
stres sekali waktu menghadapi murid itu, nanti coba mbak tanya ke beliau.
oke bu. Lalu apakah ibu pernah menghadapi masalah yg mirip dengan itu
selama menjadi guru disini?
hemm.. Masalah yang pernah saya hadapi lebih berkaitan dengan situasi ke
las yang heterogen karena kepribadian anak juga heterogen, hal tersebut
menimbulkan "kebingungan" karena kadang guru tidak tau harus menangani
yang mana dulu ya mbak, sementara semuanya juga butuh penanganan.
contohnya gimana bu?
ya begini, misalnya ada anak yang butuh perhatian lebih padahal saya juga
masih harus mengurus yang lainnya. Tau kan mbak, anak tunarungu tuh
cenderung egois ya, jadinya pengennya diperhatikan yang pertama. Ya susah
nya disini, karena harus berbagi perhatian padahal mereka ingin diutamakan
nanti kalau guru tidak memperhatikan si anak dengan segera, si anak akan
mencari perhatian lain dari hal atau teman lain yang lebih menarik perhatian
dia. Misalnya lalu dia mengajak temannya bermain atau apa. Nah itu kan
memecah konsentrasi to mbak. Sedangkan untuk istilahnya mengumpulkan
konsentrasi tuh susah sekali ya mbak. Guru bener2 harus mengerahkan tena
ga dan konsentrasi untuk menarik perhatian mereka.
apa yang ibu rasakan>
wah jelas saya jengkel ya mbak,, rasanya kalo badan ini bisa dibagi2 sudah
saya bagi 10 seperti jumlah murid saya. Tapi ya gimana lagi memang badan
Cuma satu ya tidak bisa juga kan mbak ya.. Tapi biasanya saya lalu tarik napas
kalo menghadapi situasi seperti itu ya mbak, berdoa gitu lah mbak. Istilahnya
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nyebut sama tuhan biar diberi kekuatan untuk melalui hari ini mbak.
pernah tidak ibu sampai melakukan hal‐hal yang diluar kontrol di kelas, se
perti misalnya menggebrak meja sampe murid takut..
ohhhhh tidak mbak, saya tidak pernah seperti itu, bagaimanapun emosi saya
di kelas dan sesetres apapun saya, saya tidak akan melakukan hal itu. Saya
lebih ke yang mengolah batin supaya tenang dan tidak menyalahkan anak,
karena bagaimanapun kan guru itu harus lebih matang emosinya daripada
anak mbak. Saya malah menyayangkan ada guru yang gampang naik darah
saat mengajar anak‐anak karena akan membuat anak takut berada di dalam
kelas mbak. Padahal kan kalo murid sudah malas berada di kelas itu akan
menghambat kelancaran KBM mbak, ya gimana kalau murid sudah tidak ter
motivasi lagi padahal kan metode pengajaran disini menuntut adanya
peran aktif dari guru dan murid. Kalau muridnya mutung pada gurunya
terus apa yang bisa diharapkan dari KBM itu? Tidak akan ada hasilnya. Nah su
paya saya lebih siap menghadapi stres dan tekanan, saya selalu berdoa dulu
setiap pagi sebelum mengajar supaya diberi kesabaran dan kelapangan dada
oleh Tuhan agar bisa menjalani hari ini dengan baik. Soalnya buat saya perto
longan dari Tuhan itu pasti ada, dan saya percaya kalau saya berdoa dulu
pasti saya diberi kekuatan dan kesabaran.
pernah ibu membandingkan efek memulai hari dengan doa dan yang tidak?
hmmm… waktu dulu, saya sering bangun agak kesiangan sehingga persiapan
mengajar terburu‐buru, maklum saya kan tidak mempunyai tanggungan ke
luarga sehingga saya lebih permisif dalam waktu bangun pagi. Nah karena
persiapan yang kurang itu, saya lalu tidak sempat berdoa pagi. Tapi setelah
saya rasa2kan kok seharian itu saya jadi kemrungsung dan gampang marah
gitu lho mbak, rasanya semua yang terjadi hari itu salah dan membebani
saya sehingga emosi saya menjadi tidak stabil. Lalu saya mencari mengapa
kok hari‐hari saya menjadi tidak nyaman seperti itu, saya mudah stres dan
sebagainya. Saya lalu ingat bahwa saya sering lupa doa pagi sehingga saya
tidak punya waktu teduh untuk mempersiapkan emosi saya dan fisik saya.
dari situlah saya lalu menyimpulkan, bahwa doa saangat penting buat saya
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untuk memulai hari.
apakah hanya dengan cara itu saja ibu mengelola stress yang datang?
tentu saja tidak mbak, itu hanya salah satu bentuk pengelolaan diri saja. Ya
kan sebagai guru, saya merasa saya harus mencintai anak‐anak to mbak, ya
gimana saya bisa mencintai kalau situasi hati saya kemrungsung dan tidak
jelas? Karena menurut saya, kalau saya bisa mencintai anak‐anak maka
saya tidak akan mudah stres melihat tingkah anak‐anak yang seperti itu di
dalam kelas.
seperti itu gimana maksud ibu?
ya seperti yang mbak sudah ketahui mungkin tentang perilaku anak tunaru
ngu ya mbak.. Mereka kan lebih mudah sekali tertarik pada sesuatu yang
bergerak dan terlihat menarik ya mbak. Wahh itu membuat banyak guru
yang belum memahami kecenderungan mereka menjadi stress tuh mbak
kenapa bu?
begini mbak, mungkin bisa saya jelaskan singkat ya mbak. Untuk mengajar
anak tunarungu itu, memang tidak bisa diprediksi apa yang terjadi setelah
ini, karena apa, mereka mudah sekali terbagi perhatiaannya. Entah oleh
stimulus yang bergerak, atau yang mencolok pandangan dan menarik
menurut mereka. misalnya seperti ini, saat guru mengajar tiba‐tiba ada te
man yang mempuunyai tempat pensil baru berwarna bagus, nah pernatian
anak‐anak akan terarah kesana, dan itu tidak akan berhenti sampai mereka
puas untuk "mendalami" tempat pensil itu, dalam artian, sampe mereka tahu
itu tempat pensil dibeli dimana, oleh siapa, harganya berapa, dll. Anak2 yg
tunarungu lebih detail dalam bertanya sesuatu karena mereka memperoleh
informasi tidak bisa seperti kita yang normal, dalam artian mumpung ada yg
bisa menjelaskan, maka mereka akan meminta informasi sebanyak2nya.
begitu.
lalu itu yang menganggu suasana KBM ya bu?
ya iya mbak, karena situasi kelas menjadi ramai sekali dan tidak kondusif.
anak rebutan bertanya tentang tempat pensil itu atau sesuatu lain yang me
narik bagi si anak. Anak tunarungu itu punya cirikhas bahwa mereka akan ber
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tanya dengan sangat detail ya mbak, berbeda sama anak normal yang paling
tanya juga seperlunya.
bisa dijelaskan lagi bu?
seperti ini mbak, kalo guru menjelaskan soal cerita, murid malah tidak fokus
pada inti cerita tapi malah fokus pada subyek cerita itu. Mungkin ini juga
dialami guru lain ya mbak, jadi ya sudah umum sebenarnya di sekolah ini
mungkin. Jadi misalnya ada soal cerita matematika, seperti ini: Doni punya
ayam 6 ekor, lalu dia membeli lagi 3 ekor. Nah fokus mereka bukan di soal
yang 6 ayam tambah 3 ayam tapi lebih tertarik menanyakan hal yang belum
jelas, yaitu Doni nya. Doni itu siapa, orang mana, sekolah nggak, umur berapa
rumahnya mana, dan sebagainya. Itu karena murid tidak tahu siapa Doni itu
dan mereka ingin mengenal Doni, padahal kan Doni hanya permisalan ya
supaya soal mudah dipahami oleh orang yang membaca, tidak kaku hanya
6 + 3 = berapa. Tapi anak tunarungu malah tidak mendapatkan inti dari
maksud soal tersebut, nyatanya mereka malah lebih tertarik bertanya siapa
Doni.
lalu apa yang ibu lakukan?
biasanya daripada saya susah‐sudah menjelaskan subyek yang ada dalam soal
cerita itu, ya saya gunakan saya nama anak di kelas supaya mereka tidak lagi
bertanya hal yang tidak penting seperti itu. Kan kalau mereka sudah kenal
tentang siapa sebenarnya si pemilik nama itu, jadi kan tidak akan ada lagi
pertanyaan‐pertanyaan mengenai "latar belakang" si pemilik nama jadi
pelajaran tidak terganggu dan molor‐molor karena sebab yang tidak penting.
apa ibu memperoleh cara‐cara itu dari usaha sendiri, maksud saya bukan
dengan bantuan orang lain atau bagaimana>
ohh.. Tentu saja dengan bantuan mbak. Cara‐cara itu kan saya dapat setelah
saya sharingkan kesulitan dan masalah‐masalah saya pas sharing guru itu
jadi ya itu tadi hasil masukan dari teman‐teman guru yang lebih berpenga
laman daripada saya. Kan walaupun saya udah lama di DU tapi untuk menga
jar, ini tahun pertama saya. Sebelumnya saya kan ibu asrama. Beda lho mbak
rasanya jadi guru dan ibu asrama, walaupun sama‐sama ngurusi anak‐anak
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bedanya gimana bu?
ya kalau ibu asrama, kan mengurusi kebutuhan sehari‐hari anak ya, jadi
seperti ibu asuh buat mereka. menemani mereka main di sore hari, bercanda,
mengurus kebutuhan sehari‐hari mereka seperti bajunya, makan, minum
dan lain‐lain. Nah kalau jadi guru kan saya jadi punya tanggungjawab untuk
mendidik murid dan harus tegas to mbak. Nah itu yang saya tuh susahh..
sampai sekarang pun, saya merasa saya kurang bisa dengan baik mengelola
kelas, karena ya itu tadi saya tuh tidak tegaan ya mbak. Beda kalau sama bu
Un yang bisa tegas dan disiplin, saya itu bener‐bener nggak bisa lho mbak
seperti itu.
tapi kan tegas nggak harus galak to bu?
iya mbak, tapi ya karena nggak tega itu lho mbak. Saya itu ra tegelan orang
nya.. Mungkin bawaan dari lama jadi ibu asrama, jadi rasanya jadi guru pun
sekarang bersikap seperti ini. Dulu saya bisa ditugaskan mengajar di kelas D‐2
kan karena rekomendasi anak‐anak juga, karena mereka merasa senang dgn
saya. Menurut mreka saya itu baik, tidak galak, dan sebagainya. Ya lalu krn
sekolah menunjuk saya, ya lalu tahun ini saya mulai menjadi guru di kelas D‐2
tapi ya itu tadi, sifat ibu asrama masih kental gitu di saya
efeknya apa menurut ibu?
banyak ya mbak.. Contoh paling simpel tuh saya gampang sekali apa ya isti
lahnya… berganti topik gitu lah gara‐gara anak ngobrolin apa. Padahal itu
diluar pelajaran ya mbak. Lalu kelas tuh jadi ramai.. Nah kalau kelas sudah jd
ramai seperti itu, nanti guru kelas disamping kelas D‐2 ini sampai masuk
kemari karena mungkin merasa terganggu ya mbak. Nah malah guru dari kls
samping itu yang tega "galak" biar murid tenang.
wah berarti ibu mengandalkan oranglain untuk menyelesaikan masalah itu?
gimana ya mbak.. Karena saya tuh nggak tega, jadinya ya biar diurusin guru
lain saya ya mbak. Mungkin saya perlu lebih banyak belajar tentang penge
lolaan kelas lagi, karena saya sadar saya masih kedodoran disini.
tapi sebenarnya kelas yang ramai tuh membuat ibu merasa bagaimana?
terganggu jg mbak ya. Kan saya jadi tidak bisa ngajar karena situasi kelas
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seperti diluar kendali saya. Malah jadinya cerita ini itu ke anak‐anak, pdhl
itu kan diluar topik pelajaran yang saya ajarkan. Istilahnya melebar lah gitu
ya mbak. Jadi waktu KBM jadi tidak efisien gitu, tapi tuh saya nggak tega kalo
mesti bentak2 anak biar diam biar rapi dsb. Malah kelas lain ikut terganggu
juga gara‐gara kelas D‐2 ini paling ramai.
kalau kelas yg ramai menghambat ibu dalam mengajar, berarti ibu juga
tertekan masalah target pelajaran ya bu..
ya antar ya dan tidak. Kadang kalo hari ini saya menargetkan menjelaskan
sampai bagian ini, tapi ternyata waktunya malah molor‐molor seperti itu
(subyek tertawa, seperti meminta dimaklumi) ya lama‐lama membebani
lha mbak namanya pekerjaan yang belum selesai kalo ditunda kan pasti
suatu saat jadi beban numpuk‐numpuk. Ya walaupun disini kurikulum fungsu
nya seperti pagar pembatas dan terserah guru dalam mengelola kelas, pake
kurikulum tematik lah istilahnya, tapi kan guru juga punya target to mbak
hari ini mau menjelaskan apa. Nah kadang target yang saya tetapkan saja
tidak bisa dipenuhi (guru tertawa lagi) ya entahlah itu mbak. Mungkin bisa
saya siasati di tambahan pelajaran waktu sore hari.
begitu ya bu.. Lalu tentang kelompok sharing guru kelas rendah yang ibu
ceritakan tadi, bagaimana itu bisa membantu ibu?
gini mbak. Saya kan guru junior banget lah mbak, walau di DU sudah bertahun
tahun, tapi untuk pengalaman mengajar, saya baru ini. Ya di sharing itu saya
bisa mengungkapkan uneg‐uneg saya dan segala hambatan saya dalam
mengelola kelas. Saya dibimbing langsung oleh Bu Un, karena beliau melihat
saya agak kewalahan dalam mengelola kelas, dan itu emang bener ya mbak
(subyek ketawa lagi) jadi ya saya sering, istilahnya, bimbingan sama bu Un itu
pelan‐pelan lah mbak. Tapi memang saya mendapat banyak cara dan masuk
an dari sharing guru itu kok mbak, wah kalo nggak ada itu mungkin saya
mending menolak untuk mengajar karena susah banget mbak kalo
mengajar sendiri ya tanpa dukungan dari teman‐teman guru yang lebih
berpengalaman terutama.
apakah semua guru mendukung ibu dalam mencari penyelesaian masalah
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310 yang timbul?
311 hmmm… gimana ya mbak, ada lah satu dua guru yang istilahnya meremehkan
saya karena saya kan lama jadi ibu asrama, kok langsung suruh ngajar. Saya
312 juga
313 tanya kepada kepala sekolah kenapa saya ujug‐ujug suruh ngajar, kepsek
314 menjawab kalau memang untuk menggantikan guru kelas yg cuti jadi sekolah
315 tidak sempat cari guru baru, yg tenttu lebih sulit. Jadi ya saya berusaha sebaik
316 baiknya. Masalah pandangan orang yg meremehkan itu Cuma saya jadikan
317 masukan saja, ya istilahnya tantangan lah. Walaupun saya belum bisa baik
318 dalam mengajar, tapi kan saya berusaha.
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verbatim
sudah berapa lama ibu mengajar?
saya sudah mengajar 25 tahun lebih mbak, jadi sudah menikmati peker
jaan ini.
apa ibu pernah mengalami situasi tidak nyaman saat KBM di kelas?
semacam tekanan?
ya
kalo semacam tekanan itu mendingan kalau tanya kepada guru‐guru baru
saja karena mereka kan masih baru, jadinya belum terlalu banyak
pengalaman. Ya yang baru itu, karena saya sendiri sudah lupa rasanya
tertekan atau stress karena mengajar.
kenapa begitu ya bu?
ya kan saya sudah 25 tahun disini, jadinya ya sudah menikmati. Dulu saya
juga pernah mengalami masa‐masa tertekan dan stress. Tapi kalo seka
rang saya ditanya ya gimana ya.. Saya sudah berdaman dengan tekanan
dan saya sangat mencintai pekerjaan dan anak‐anak disini, lalu dengan
begitu, saya sudah lupa bagaimana rasanya stress. Tapi ya, seperti yang
dikatakan bu Kus tadi memang betul, stress bisa muncul setiap saat. Tapi
saya lebih suka berbagi dengan rekan guru tetapi secara tidak langsung.
ada pengalaman dari guru muda lalu kita bicarakan dalam sharing. Setiap
ketemu guru di kelas, minum bersama, cerita kami selalu seputar tadi
pagi, selalu kita omongkan. Mmm lalu guru tua atau guru senior seperti
saya juga memfungsikan itu sebagai semacam refresing juga. Misalnya
seperti tadi, ada situasu lucu di kelas tentang frase "keras kepala". Keras
kepala itu kan kata yang lazim dan umum, tapi kan anak tunarungu blm
tahu bagaimana menggunakannya sesuai konteks. Ya pemakaian yang
salah itu membuat kata tersebut lucu. Ada guru dikatakan "keras kepala"
oleh anak, ya kami tertawa saja. Nah itu kalau guru yang sensitif kan bisa
langsung tersinggung mbak, kalo belum membiasakan diri. Tapi kalau
guru‐guru yang sudah lama seperti saya ya malah tertawa saja kalo
denger murid salah menggunakan kata seperti itu. Jadi ya sudah tidak
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tersinggung lagi karena sudah tahu bahwa murid menggunakan kata
itu karena dia belum tau pilihan kata yang lain. Tapi ya kami tidak lantas
menertawakan si murid, karena kan sebagai guru kami juga punya
tanggungjawab untuk membetulkan itu. Ya kalo pengalaman seperti itu
kami berbaginya di ruang guru saat pertemuan sesudah kelas (pelajaran)
berlangsung pas istirahat. Nah membahas situasi‐situasi lucu di kelas
juga termasuk cara kami mengendorkan keteganan sesudah kegiatan KBM
di kelas itu mbak.
dulu ibu juga pernah merasa tersinggung ya saat ada murid salah ucap
atau melakukan kesalahan tertentu?
ya sebel sih mbak, tapi itu kan dulu saat saya masih jadi guru baru. Tapi
kalo sekarang malah cenderung menjadikan itu sebagai guyon saja. Ya
kan saya harus memahami keterbatasan murid juga. Dengan saling me
mahami maka situasi tegang kan bisa diminimalkan.
oke.. Lalu tentang mata pelajaran bu. Disini kan mata pelajaran yang uta
ma diajarkan adalah matematika, bahasa indonesia, dan IPA. Betul bu?
ya.. Tapi kadang masih ada tambahan yang lain, seperi IPS dan PPKn, tapi
yang utama adalah ketiga mata pelajaran itu memang.
oke kalau ada beberapa mata pelajaran lagi yang diajarkan disini. Lalu
saya ingin tanya, menurut ibu mata pelajaran mana sih bu yang paling
susah diajarkan kepada murid?
mm.. Yang jelas susah diajarkan itu adalah sesuatu yang abstrak. Misalnya
kalo di matematika itu di bagian soal cerita. Karena soal cerita itu gimana
ya mbak.. Tapi karena saya sudah lama mengajar, jadi sudah tidak terlalu
terasa lagi stress saat menjelaskan soal cerita karena saya punya pende
katan dan cara jitu untuk mengatasi hal tersebut. Dulu waktu pertama
mengajar, semua mata pelajaran membuat saya stress. Ya macam PPKn
IPS dan segala ilmu yang abstrak dalam artian saya tidak bisa membawa
benda untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya ttg nilai kebersamaan
dalam PPKn, bagaimana saya menjelaskan tentang "nilai kebersamaan"
kan itu abstrak sekali mbak. Pertama saya harus memvisualisasikan
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ttg kebersamaan itu, lalu baru menjelaskan ttg nilai. Apa itu nilai, kenapa
ada nilai, nilai itu muncul darimana, siapa yg membuat, dan sebagainya.
wah itu bener‐bener stress mbak.
lalu?
ya dari pengalaman saya sampai hari ini saya mengajar, memang hal yg
paling sulit untuk dijelaskan ke murid adalah hal yang abstrak. Kalo saya
boleh mencontohkan, misalnya soal cerita dalam matematika. Itu sulit
diaplikasikan kepada anak tunarungu, padahal kan kurikulum menuntut
anak bisa memahami soal cerita karena soal cerita dianggap pemerintah
dekat dengan kenyataan sehari‐hari. Tapi itu kan untuk anak normal yang
mereka bisa menggunakan imajinasi untuk membayangkan.
bisa dijelaskan lagi bu?
misalnya begini, ada soal cerita yang bunyinya begini: Pak Amat punya
kambing 6 ekor, lalu dia membeli lagi 3 ekor. Berapa kambing pak Amat
sekarang? Itu kan sederhana sekali ya mbak tinggal menjumlahkan saja.
saya yakin sekali anak bisa langsung menjumlah kan seandainya yang
diminta Cuma 6 + 3 sama dengan berapa. Tapi karena jumlahan itu mema
kai soal cerita, anak jadi bingung. Untuk anak mendengar (normal), itu
hal yang sangat sederhana karena mereka bisa memetakan bahwa itu
hanya perumpamaan dan bisa membayangkan oh kambing tuh yang itu.
maksudnya yg itu ya anak mendengar bisa membayangkan bentuknya
suaranya, dan lain‐lain. Tapi beda dengan anak tunarungu. Mereka akan
banyak bertanya berkenaan dengan siapa Pak Amat dan kambing tuh
seperti apa karena mereka tidak bisa membayangkan. Maksudnya gini,
si anak tidak bisa otomatis langsung berposisi sebagai pak Amat si pemilik
kambing, tapi anak malah lebih cenderung bertanya siapa pak Amat, di
mana rumahnya, kerja apa, dan lain‐lain. Anak tunarungu susah sekali
berposisi menjadi orang lain, walaupun Cuma dalam cerita saja, apalagi
orang itu belum pernah mereka lihat dan mereka kenal karena anak‐anak
tunarungu Cuma bisa membayangkan hal‐hal yang pernah mereka lihat
secara langsung. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya saya mengganti
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subyek cerita dengan seseorang yang murid sudah kenal, misalnya pak
Sabri, pak sabri kan tukang kebun disini, anak‐anak sudah kenal dan
sering lihat, jadi anak akan lebih mudah membayangkan "pak sabri punya
kambing 6 ekor, daripada membayangkan pak amat punya kambing 6
ekor". Jadi mbak, memindahkan diri anak menjadi orang lain maksudnya
memposisikan diri menjadi orang lain itu sangat susah sekali mbak.
lalu sebenarnya bagaimana cara ibu menanganinya? Maksudnya anak‐anak
tadi kan katanya sangat sulit memahami yang abstrak>
kan guru itu dalang ya mbak. Jadi guru harus mengawalinya dengan men
dongeng dahulu untuk menarik minat anak sekaligus memperbanyak
kosa katanya. Misalnya kalo ingin tetep menggunakan pak amat sebagai
subyek cerita, maka saya harus mendongeng dulu menceritakan latar
belakang siapa pak amat. Jadi dongeng adalah awal dari pelajaran. Ini
dongeng fungsinya untuk menjembatani pertanyaan‐pertanyaan yang
muncul saat pelajaran nanti yang malah akan menghambat jalannya
pelajaran. Jadi anak harus memperhataikan saat saya mendongeng. Bisa
jadi guru harus membawa foto atau gambar lelaki yang dikatakan sebagai
pak amat supaya anak lebih bisa mempersepsikan siapa pak amat. Guru
kan dalang ya mbak, jadi tidak boleh kekurangan akal dan ide dan lakon.
lalu setelah anak tau latar belakang "fiktif" pak amat. Baru guru masuk
ke topik pelajaran. Tadi kan ceritanya pak amat punya kambing, ya guru
harus membawa gambar kambing ke dalam kelas. Ya seperti itulah, jadi
semua harus di visualiasikan dengan jelas dan kasat mata karena
anak tunarungu Cuma bisa mempersepsikan kalo mereka sudah lihat
tidak Cuma dalam bayangan angan saja. Itulah mbak, tantangan terberat
guru sekolah tunarungu, karena semua harus serba dilihat oleh anak.
ooo.. Jadi memang begitu ya bu ya, cara mengatasinya
iya iya. Dengan cara seperti itu. Ini juga untuk mengantisipasi kesulitan
menjelaskan hal abstrak. Dengan mendongeng, hal abstrak yang tidak
terbayangkan dicoba untuk didekatkan pada anak. Ini tidak Cuma berlaku
di matematika saja, tapi bisa diaplikasikan ke pelajaran lain. Intinya ada
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lah guru menarik minat siswa dengan mendongeng dulu.
selain masalah mata pelajaran, biasanya situasi apa yang membuat ibu
tegang selain hal itu?
dalam konteks apa?
ya mungkin relasi guru dengan murid yang
bisa menghambat jalannya KBM atau malah relasi antar guru
saya tegang kalau ada anak yang datang sudah membawa masalah dari
asrama, seperti menangis tanpa saya tahu dulu alasan mereka. mereka
kan suka diam saja, tidak mengatakan kesulitan, itu yang membuat saya
merasa tidak bisa menolong. Murid sampai memerlukan waktu yang
lama sekali untuk menangis tapi murid tidak bisa dan belum bisa me
ngungkapkan. Lalu murid itu malah menutup mukanya untuk menghindar
interaksi dengan guru dan lingkungan sekitar. Guru tidak diperhatikan
lagi oleh si murid karena kan kalo sudah menutup mata, ya berarti dia
(murid) tidak bisa lagi berinteraksi dengan lingkungan, bahasanya
mutung gitu mbak. Atau kalo tidak bersikap mutung seperti itu, murid
yang lagi ngambek melakukan hal "pura‐pura" memperhatikan guru, pa
dahal dia berinteraksi dengan temannya. Ya mungkin si murid yg ngam
bek itu ingin istilahnya curhat dengan temannya, tapi kan itu membuat
saya sebagai guru terganggu, wong masih masuk dalam jam belajar. Saya
juga dilema, mau memarahi murid itu, tapi dia sedang bermasalah.
lalu mengatasinya?
saya mengatasi dengan menyelesaikan dulu permasalahan yang ada pada
murid yang ngambek itu. Ya saya harus rasional, pelajaran ndak bisa
maksimal kalo ada salah satu murid yang bermasalah. Di sekolah tuna
rungu, murid yang bermasalah walaupun hanya satu, itu sudah sangat
mengganggu karena perhatian murid kan mudah terbagi, jadi murid lain
pasti lebih tertarik memperhatikan temannya yg ngambek daripada guru
karena rasa penasaran mereka kan mbak. Ya korbankan pelajaran, biar si
murid itu konsentrasi dulu karena kalau tidak begitu ya percuma saja
saya susah payah mengajar. Murid sekalian diajari menghargai dan meng
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hormati pendapat dan masukan orang lain juga saling memahami. Saya
juga berusaha mengerti. Kalo ada murid yang ngambek gitu biasanya
teman‐teman sekelas yang saya gunakan untuk mendekati. Saya bilang
pada murid yg ngambek, bahwa teman‐temannya siap membantu. Kalo
murid yang ngambek mulai bisa diajak ngobrol, saya lega sekali rasanya
berarti dia sudah tidak mutung lagi
kenapa bu?
ya karena murid sudah kooperatif lagi. Jadi kan KBM bisa berjalan lagi
lancar, walaupun harus mengorbankan waktu, tapi kan untuk selanjut
nya lebih lancar.
ibu memang seperti itu ya cara menyelesaikan kalo ada anak yang
bermasalah?
iya. Kalau ada yang bermasalah, saya memakai pendekatan kekeluargaan
untuk menyelesaikan. Misalnya seperti kemarin, ulfa tiba‐tiba tidak mau
diajak belajar di kelas, dia ngambek. Lalu saya bicara pada ulfa, "ulfa ini
teman ulfa, erika, ayu, dll dan bu un siap membantu ulfa, semua mau
menolong ulfa" (guru menggunakan gerakan2 tangan yang bisa ditangkap
sebagai gerakan kooperatif ingin menolong, membuka tangan dan
menepuk2 bahu). Tapi kadang ya itu mbak, rasa egois saya di kelas
masih mempengaruhi karena ya gimana ya.. Saya sudah siap mengajar,
saya mengejar target bahan pelajaran yang akan diajarkan, saya sudah
mood mengajar, eh malah muridnya yang tidak kooperatif. Satu berma
salah kan seluruh kelas jadi bermasalah, kan perhatian murid mudah
sekali terbagi. Padahal buat saya mengembalikan mood diri sendiri
juga tidak mudah mbak. Dulu saya tetap mencoba memaksa anak‐anak
melanjutkan pelajaran walaupun ada 1 atau 2 murid yang bermasalah.
tapi kesadaran yang datang lalu menyadarkan bahwa kalau satu masalah
yang ada pada murid itu tidak diselesaikan dulu, maka malah akan menim
bulkan masalah lain. Kalau kasus sudah selesai, semua malah menjadi
lega. Ya lega karena semua kembali baik. Tapi dari situ, saya bisa melih
at permasalahan anak‐anak dari luar kelas yang mempengaruhi mood
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murid di kelas sehingga sekarang saya sudah hafal dan lebih siap untuk
menyelesaikan persoalan. Saya kan sudah punya bayangan, oh ini
mungkin ngambek karena masalah dengan ibu asrama karena dia waktu
istirahat tidak mau gabung dengan ibu asrama bermain di halaman tapi
malah duduk saja di kelas. Ya seperti itu lah kira‐kira. Jadi permasalahan
murid juga menjadi masukan buat saya bisa mencari solusi bersama
dengan murid. Ini malah membuat saya semakin dekat dengan murid.
semakin terbentuk suasana kekeluargaan. Kan kalau suasana kekeluar
gaan ada, pasti masalah yang muncul di kelas tidak akan terlalu
membuat stress karena kan sudah saling memahami satu sama lain.
memang sih sangat menghabiskan waktu jika menyelesaikan satu
masalah murid saja dengan cara seperti itu, kan lebih mudah muridnya
disuruh keluar kelas atau apa. Tapi dari segi kekayaan hati, murid merasa
diperhatikan, dihargai, lalu ketegangan dalam diri saya juga hilang karena
satu masalah utama selesai, itulah yang mahal harganya mbak.
betul bu, karena situasi KBM kan juga harus dalam keadaan semua baik
ya bu, tidak bisa dipaksakan.
iya. Karena kalau dihitung cara efektif ya jelas tidak efektif karena banyak
waktu terbuang tp dari suasana hati antar murid dan guru ‐ murid menja
di semakin dekat dan saling menguatkan di kemudian hari jika muncul
masalah lagi yang seperti ini, guru menjadi lebih siap. Yang jelas, guru
harus membangun suasana nyaman yang mendukung KBM. Tekanan
dan tantangannya ya disini saat harus membangun suasana kooperatif
dalam mengatasi masalah pribadi baik guru maupun murid supaya
KBM dapat berjalan maksimal.
iya. Kalau hubungan antar guru tidak mengalami masalah ya bu?
tidak mbak, semua kerjasama dengan baik
lalu apakah ada perbedaan tingkat keseringan mengalami situasi penuh
tekanan saat KBM itu bu? Misalnya situasi stress lebih sering muncul
siang hari daripada pagi hari
gimana ya mbak.. Kalau suasana hati guru diakui atau tidak bahwa situasi
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hati yang tidak nyaman akan terbawa, lalu kalau kita tidak pintar‐pintar
mengelola ya sudah. Apalagi kami pake metoke tematik dan bahasa ibu
itu kan metode yang banyak percakapannya, ya kalau guru tidak mood
karena masalah pribadi ya suasana yang terbangun di kelas adalah sua
sana tegang dan tidak nyaman. Kalau pake metode tematik kan guru
harus provokatif, dan pandai bermain peran. Tapi kalau guru sendiri
suasana hatinya tidak nyaman gitu, hal‐hal yang seharusnya tidak meng
jadi stressor malah mengakibatkan stress. Guru harus pandai‐pandai
mengolah emosinya dan moodnya. Ya memang tidak ada teorinya sih
mbak, tapi kan pengalaman yang mengajari. Tingkatan makin lama me‐
ngajar akan makin mudah mengolah daripada waktu guru itu masih guru
baru. Jadi kalo ditanya kapan waktu yang paling sering menimbulkan
stress, ya itu tidak bisa di plot atau ditentukan karena masalah pribadi
guru kan bisa datang setiap saat. Pagi atau siang relatif juga mbak, bisa
karena kelelahan bisa karena suasana hati. Misalnya ya, guru sudah siap
dengan pelajaran, namun murid tidak membahaw bahan pelajaran. Guru
akan melakukan apa kalo seperti itu? Bisa jadi itu sumber stress pada
guru yang sedang tidak baik suasana hatinya sehingga dia menjadi marah
atau gimana. Tapi guru yang sedang "mood" akan mampu membawa
keadaan itu ke arah yang lebih nyaman, misalnya menyuruh murid keluar
kelas dulu untuk mencari bahan pelajaran, atau beralih pada topik lain.
yang penting guru tidak boleh menyalahkan anak. Yang sering saya alami
adalah saya sudah siap dengan semua perlengkapan KBM (alat bantu
dengar sudah terpasang, murid‐murid sudah memasang alat itu masing
masing) lalu saya bertanya, "siapa yang mau bicara?" dan tidak ada yang
menyahut pertanyaan saya tambah lagi anak‐anak tidak membawa ba
han pelajaran. Jelas itu situasi yang sangat menekan ya mbak. Bikin ingin
marah saja. Apalagi kalo suasana hati tidak enak, pasti bisa langsung
teriak di kelas karena jengkel. Namun kalo suasana hati enak, guru akan
berpikir jernih. Guru itu dalang mbak, tidak boleh kehilangan lakon dan
bahan cerita bgaimanapun situasinya. Kalo ada keadaan seperti itu kan
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guru bisa saja menyuruh murid keluar dulu mencari bahan pelajaran atau
bagaimana. Tentunya guru harus menyamankan diri dulu, pikiran dan
emosi stabil karena dengan metode seperti itu sebetulnya suasana hati
dan pengalaman untuk mengolah hati dan emosi juga mempengaruhi.
misalnya gini bu, di kelas ibu menjumpai murid yang bandel dan tidak
kooperatif dalam KBM apakah hal itu masih terbawa saat ibu ketemu
murid itu di luar kelas?
seperti ini, kalau tetangga kelas katakanlah kelas yang bersebelahan dgn
kelas bu un, kelas bu srini. Kalau bu un melihat dulu ini siapa yang rewel
dan teriak‐teriak seperti itu. Lalu ooooo kelas d‐4 yang ramai, ooo itu kelas
bu mari, ooo bu mari pasti bisa mengatasinya. Tapi kalau sama bu srini
bukan lantas meremehkan dia tidak mampu, tapi kan bu srini itu masih
termasuk guru junior dibandingkan saya dan bu Kus. Nah itu saya mengam
bil bagian supaya, maaf kalau rada teoritis tapi iini karena saya belajar da
ri pengalaman, jadi supaya KBM tidak terganggu, guru merasa tidak bersa
lah maka anak yang menjadi biang ribut sehingga bikin guru mangkel
saya ajak dia dialog di luar kelas. Situasi ini kan menjaga harga diri guru
kelas itu supaya tidak merasa dilecehkan karena dikira tidak bisa mengata
si anaknya. Jadi situasi diluar kelas tuh malah bukannya saya jadi mangkel
atau gimana, tapi malah saya pakai untuk menyelesaikan masalah dengan
murid yang bermasalah. Katakanlah kalau itu murid di kelas menganggu
temannya, ya kan saya berusaha meminimalisir dengan dialog semacam
itu, tinggal bagaimana saya memperlakukan anak itu. Walaupun saya tidak
tahu duduk permasalahannya, saya berusaha membuat anak itu tenang
dulu supaya saya juga gampang membantunya mengatasi masalah. Ttg
membicarakan dengan gurunya, itu kan bisa nanti2, yang penting emosi
dan perasaan anak itu bisa dikelola dulu sehingga dia tidak menganggu
KBM dengan sikapnya. Karena kan kelas‐kelas di DU ini saling terhubung
ya mbak, jadi kalo ada murid di kelas sebelah bikin ribut, maka kelas se
belahny akan terganggu juga. Kalau guru pasang tampang marah maka
murid jelas tidak akan terbuka. Malah murid mungkin akan menangis
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lebih keras karena takut. Itu malah kita tidak bisa berkomunikasi jadi
harus menahan diri, mengelola emosi lalu kan dengan pendekatan yang
lembut kan murid jadi terdorong untuk menceritakan. "kami mau mem
bantu, ada masalah apa", kalimat itu lalu bisa menggugah keinginan mu
rid untuk bercerita. Lalu biasa murid yang sudah terbuka hatinya mau bica
ra berdua dengan guru, atau istilah anak‐anak tuh "rapat", tapi ya rapat
dalam persepsi anak tunarungu. Nah seperti itu lalu murid akan meng
ungkapkan misal dia sakit hati atau gimana. Biasa Cuma masalah salah
paham tapi kan kalo tidak diurusi bisa mengganggu pelaksanaan KBM.
seperti ayu misalnya, dia kan artikulasinya jelek. Jadi kadang guru kurang
menanggapi dan kurang menyukainya karena susah dipahami toh si ayu
ini wong pengucapannya kurang jelas. Apalagi guru‐guru baru, ya mereka
pasti kurang suka dengan ayu. Lha kan ayu lama‐lama sakit hati karena
kurang mendapat perhatian dari guru, seperti itu lalu diadakan dialog
antara guru‐murid. Saya kadang sebagai perantara jika si murid meminta
saya untuk menyampaikan keluhan mereka kepada guru yang bersang
kutan (ayu adalah murid kelas D2, dengan guru bu srini, guru junior). Biasa
kami (guru kelompok d‐123) sharing bersama pas ada bimbel di sore hari
seperti itu.
ya ya… berarti masalah yang berasal dari murid juga sudah bisa diatasi
dengan cara itu ya bu?
iya. Dengan dialog personal dulu antara guru dan anak baru dibicarakan
antar guru untuk saling memberi masukan.
kalo ada permasalahan antar guru apa ada cara menyelesaikan juga?
iya. Sharing tapi sharing pada kelompok guru yang sama. Ya guru junior
dengan guru junior. Nanti masalah‐masalah yang muncul selama KBM
dan menimbulkan stres pada guru itu disharingkan. Sharing ini bukan
untuk menghakimi tapi kita kemukakan kasus itu untuk dicari solusi. Misal
kalo ada masalah A bagaimana menurut kelompok untuk mengatasinya.
dengan adanya sharing kelompok guru yang sama ini, diharapkan mereka
tidak merasa terhakimi oleh guru yang senior, lalu mereka bisa bebas
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menyumbangkan ide. Tapi ini ya tetap dibimbing oleh guru yang senior
tapi guru senior Cuma sebatas membimbing saja, jadi proses diskusi
tetap di mereka.
berarti memang harus pandai‐pandai dialog dan sharing ya bu?
iya. Dialog. Walaupun dialog perlu waktu bukan untuk saling menghakimi
tapi ya buat belajar untuk mengatasi situasi stres di kelas. Dengan saling
bertanya karena kan mengatasi tekanan di kelas tuh bisa dengan banyak
cara. Mungkin agak religius sedikit ya, ttg kalau kita mencintai pekerjaan
pasti kita menikmati dan menemukan jalan untuk mengatasi masalah.
tapi akan beda kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita. Disini tuh seperti
ada semacam seleksi alam ya mbak, itu dengan sendirinya guru akan
mundur kalau tidak tahan uji. Misalnya di sekolah ini motivasinya hanya
mencari uang saja tanpa mencintai pekerjaan, sehingga ya guru itu pasti
sangat tertekan dan tidak disukai murid.
jadi memang harus mencintai pekerjaan ya bu?
ya. Dan saya membuktikan itu. Saya mencintai pekerjaan saya ini, tapi
saya juga membutuhkan waktu yang lama ya untuk mengolah diri saya ya
dengan berproses, bimbingan dari orang lain. Ya saya, bu Kus dan bu Tumir
kan diuntungkan dibimbing langsung oleh suster yang ikut mendirikan
sekolah ini. Jadi ilmu yang didapat ttg mengajar anak tunarungu betul‐
betul asli dari ahlinya seperti itu. Kalau yang junior‐junior (angkatan di‐
bawah bu un, bu kus dan bu tumir) itukan yang membimbing sudah bukan
suster lagi tapi sebuah tim. Ya memang guru harus tekun mengajar dan
menjadi kreatif ya mbak, karena kalau tidak ya bisa bener‐bener tidak
tahan, ya stress tadi itu awalnya.
oke, berarti memang ada bimbingan untuk guru2 ya bu.. Lalu kemaren itu
saya mendengar guru kelas kecil ada gathering bersama untuk mengatasi
masalah‐masalah yang muncul di kelas saat KBM, itu maksudnya gimana
ya bu?
ooo yaaa.. Itu bahasanya adalah semacam les. Misalnya gini, bu kus kan
guru kelas kecil, tapi bu kus itu posisinya guru senior. Guru kecil adalah
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guru kelas kecil, yaitu D‐123, kalau guru junior adalah guru yang masa
baktinya belum ada 10 tahun menjadi guru, jadi masih dibawah bimbingan
guru senior. Memang disini kan ada kelompok‐kelompok kelas ya, jadi
ada kelompok kelas P (persiapan) yaitu P‐123, sebelum kelas P ada kelas
Taman Bermain, nah guru di kelas TB dan kelas P ada dalam satu ke‐
lompok. Lalu guru D‐123 itu satu kelompok, guru D‐456 juga satu kelmpok.
kelompok persiapan itu "ketuanya" adalah bu Mari, lalu untuk D‐123 itu
ketuanya adalah saya. Kalau D‐456 mungkin masih di pegang Pak Surono
saya kurang tahu pasti. Tapi setiap kelompok guru pasti ada ketuanya, ya
itu pasti guru senior yang ditunjuk sebagai pembimbing, bukan lalu ketua
yang berhak menghakimi. Itu hanya untuk saling mengingatkan dan untuk
tempat sharing saja. Saling memberi masukan dan memecahkan masalah.
ya kan walaupun guru sudah senior kan guru kadang juga lupa atau meng
hadapi masalah yang lebih kompleks lagi, jadi ya masih perlu masukan
atau untuk sekedar merefresh pikiran supaya tidak monoton saat menga‐
jar. Itu saling memberi masukan jika ada guru yang mengalami kebuntuan
Kebuntuan itu contohnya seperti ini: misalnya di kelas D‐1, bu Kus akan
menjelaskan tema proklamasi. Proklamasi kan abstrak ya mbak, ya lalu bu
kus datang lalu sharing bersama, "tadi bu kus mengajar ttg proklamasi
aduh angel banget karena abstrak" lalu kami akan bertanya, "lalu kamu
bawa kemana Kus? Kenapa kamu tidak membawa bendera aja kan
bendera ada bendanya dan nyata. Warnanya kelihatan, dan bentuknya
juga bisa dipegang." jadi guru‐guru sharing dan bertemu di kelompok itu
untuk membantu menyederhanakan dan mencari solusi dari permasa
lahan yang ada.
jadi memang kelompok sangat berguna mengatasi kebuntuan ya bu? Apa
lagi anak tunarungu juga lebih gampang melihat secara visual ya bu?
iya bener mbak. Kan membaca ujaran kan tidak ada bekasnya ya mbak.
beda dengan murid normal, bosen liat gurunya mengajar mereka masih
bisa buang muka dan mendengar pake telinga. Tapi beda dengan murid
tunarungu, mereka harus melihat karena kalau tidak melihat guru mereka
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tidak mengerti guru itu menerangkan tentang apa. Jadi murid juga pasti
lebih tegang karena perhatian mereka tidak boleh lepas melihat guru.
murid kan harus terus melihat artikulasi guru, padahal ujaran kan tidak
ada bekasnya, dalam artian tidak ada "konsep real" yang nyantol di otak
murid. Itulah mengapa ada "break" dalam KBM sehari‐hari. Break yang
dimaksud adalah supaya murid bisa mengistirahatkan mata. Break itu ya
dalam bentuk pelajaran, misalnya menari, merajut, olah raga, dll. Selain
itu break sendiri adalah kesempatan bagi guru untuk berdiskusi antar
guru masalah kebuntuan‐kebuntuan yang dihadapi. Lalu juga itu merupa
kan kesempatan bagi guru untuk menyiapkan alat‐alat dan materi yang
dibutuhkan untuk bahan pelajaran. Misalnya gambar‐gambar atau benda
yang lain seperti itu. Jadi ya ini sendiri merupakan tindakan pencegahan
supaya guru tidak mengalami kebuntuan yang bisa mengakibatkan stres.
berarti mata pelajaran diluar kelas sendiri juga mengkondisikan ada wak
tu break untuk guru juga ya bu?
ya memang harus begitu. Dengan adanya waktu break, guru kan bisa mem
perkaya diri ke perpustakaan. Seperti saya misalnya, kemaren kan saya
akan menjelaskan tentang 17 agustus. Saya kan lalu mempunyai ide, saya
bisa lari ke proklamator. Saya lalu cari foto‐foto yang berhubungan dgn
proklamator supaya anak mudah memahami. Ya dalam konsep anak, 17
agustus itu adalah Indonesia ulang tahun. Ya tugas guru untuk membe
tulkan pelan‐pelan masalah perbedaan konsep itu. Indonesia ulang tahun
adalah hari kemerdekaan Indonesia. Lalu kata‐kata baru yang berhubung
an dengan itu dimasukkan, seperti misalnya kata proklamator, upacara
dan sebagainya. Karena di silabus ada juga kata‐kata semacam itu untuk
dimasukkan. Tapi bukan berarti kami terikat dengan silabus. Kami kan
memakai bahasa ibu yang reflektif dengan materi yang dipaskan dan dise
suaikan dengan keadaan. Kebetulan anak‐anak sedang ada kegiatan di
luar kelas (merajut) maka saya bisa mempersiapkan materi selanjutnya,
ya tentang 17 agustus ini.
atau ambil contoh yang sekarang saja deh. Tadi pagi tuh anak‐anak sedang
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hangat membicarakan tentang kasus "sheila marcia ditangkap polisi".
mereka pasti tahu hal‐hal itu dari ibu asrama, yang kasus sheila kena nar
koba itu lho mbak. Narkoba itu seperti apa? Saya tidak bisa menjelaskan
kalau tidak dengan contoh nyata, misalnya gambar gitu. Pada anak tuna
rungu dengan bahasa yang terbatas, ini bs membuat guru mengalami
kebuntuan kalau guru tidak siap. Guru harus kreatif kan mbak karena itu
topik sudah telanjur muncul dan akan dibawa kemana. Karena saya sudah
guru senior, saya tidak kehilangan akal karena sudah banyak pengalaman.
guru kan harus pandai‐pandai membuat jembatan untuk menghubung
kan antar topik, sheila = artis. Lalu artis dihubungkan kedalam jenis
pekerjaan. Nah itu kan saya berarti sudah menerangkan tentang IPS walau
pun materinya berasal dari kasus. Ya itu memang pandai‐pandainya guru
mengarahkan supaya murid tertarik dan tidak jenuh. Gitu.
ohh berarti itu memang harus diarahkan ya bu?
ho oh. Tapi pada 40 menit pertama pertemuan saya tidak boleh mengarah
kan. Biar murid mengeluarkan kata‐kata sebanyak mungkin. Saya malah
harus berakting provokatif atau berlagak tidak tahu apa‐apa supaya murid
makin tertarik dan terdorong untuk mengemukakan apa yang ada dalam
otaknya. Pura‐pura saya tidak tahu, siapa sheila marcia, lalu murid pasti
akan terdorong untuk mengatakan dan menceritakan. Lalu saya men‐
dorong mereka untuk mengatakan macam‐macam kata lagi seperti itu.
percakapan murid dan guru ini berlangsung hangat dan guru tidak boleh
mengintervensi, biar murid tetap semangat. Itu adalah salah satu cara
guru untuk mendapatkan materi pelajaran hari ini. Sekaligus supaya guru
tidak terbebani merancang materi yang belum tentu pas dengan keinginan
murid. Tapi menjadi tantangan juga buat guru, karena kadang murid
sesungguhnya belum paham apa yang dia katakan. Misalnya konsep artis,
apa itu artis? Apa bisa menjelaskan artis itu seperti apa. Lalu setelah 40
menit awal pertemuan di kelas, anak‐anak break (pelajaran lain diluar
kelas) nah itu adalah waktu untuk guru menuliskan di papan hasil kesim
pulan diskusi percakapan 40 menit awal itu. Selalin itu guru juga bisa men
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cari bahan‐bahan lain yang diperlukan untuk memperjelas topik awal tadi.
dengan adanya break ini, guru jadi punya waktu yang cukup untuk mem
persiapkan dan berdiskusi dengan guru lain kalo mengalami kebuntuan.
masalah silabus, saya kan kuliah jadi ada juga semacam silabus. Silabus
lebih cenderung ke alokasi waktu. Apa silabus disini menerapkan itu? Misal
target 10, tapi ternyata ibu Cuma bisa menyelesaikan 8, bagaimana pen
ibu?
saya tidak merasa tertekan. Itu mungkin akan jadi stressor untuk guru kelas
5 dan 6. yang saya alami di kelas d‐3 hanya seperti ini pada materi pelaja
ran tertentu. Misal target 10 tapi saya Cuma selesai 8 di mata pelajaran IPS
tapi di IPA saya bisa melampaui target yang 10 tadi, misal jadi 12, itu yang
terjadi. Jadi ya saling melengkapi mbak. Seperti itu. Karena kelas d3 itu
kelas tengah, beban saya mengantarkan ke ujian tidak seberapa. Akibat
dari metode pengajaran bahasa ibu reflektif memang seperti itu. Jadi
kerjasama antar tingkatan kelas memang harus erat. Kalo mbak memper
hatikan, guru senior di kelompo kelas kecil itu menjadi filter. Yaitu bu Kus
dan saya (bu Un). Bu kus mengajar di kelas d‐1 dan bu kus di d‐3. kalau
murid ada yang "rusak" di kelas TB atau P‐123, maka bu kus memperbaiki
di kelas d‐1 lalu di kelas d‐2 diajar oleh guru junior sekaligus sebagai re
generasi yg senior. Nanti kalau di kelas d‐2 ada murid yang "rusak" lagi,
maka saya yang memperbaiki di kelas d‐3 karena kelas d‐3 berfungsi seba
gai filter sebelum menuju kelas d‐4 karena naik ke kelas d‐456 adalah
berat karena dipersiapkan untuk ujian. Guru di kelas d‐456 juga merupa
kan guru paten ya mbak, dalam artian senior semua. Disitu bekerja sama
3 orang guru, bu Mari, pak Anton, dan bu Kismi. Untuk mencegah kejenuh
an karena stress dan tekanan tiap hari, maka guru di kels d‐456 juga di
roling setiap tahun, jadi roling guru tidak Cuma di kelas d‐123 saja. Misal
kalo bu Marie sekarang di kelas d‐4 maka dia akan mengikuti muridnya
ke kelas d‐5 dan d‐6, mendampingi sampai lulus. Karena murid disini tuh
butuh kontinuitas dari guru sebenarnya ya. Biar guru itu benar2 mengenal
muridnya, jadi kalo gurunya ganti‐ganti nanti mereka harus mulai dari awal
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lagi menyesuaikan diri. Kan susah sekali mbak. Makanya kebijakan sekolah
ini, guru kelas d‐456 mengikuti muridnya nanti kalo muridnya sudah lulus
dia baru kembali lagi ke kelas yang lebih rendah. Begitu rolingnya mbak.
tapi guru kelas kecil (d‐123) tidak akan ke kelas d‐456 karena memang beda
targetnya ya. Kalo di d‐123 cenderung ke penguasaan bahasa jadi ya beda
targetnya. Intinya kurikulum di sekolah ini dibuat supaya antar kelas
saling mendukung mbak.
berarti masalah silabus juga tidak terlalu menekan ya bu?
ya memang tidak terlalu menekan. Jadi kalau bahasanya guru sini tuh
silabus tuh jangan dipikul berat‐berat, silabus Cuma semacam pagar
pegangan buat kami supaya tidak keluar jalur jauh‐jauh. Cuma sebagai
garis besar saja tapi bukan sebagai pembatas yang dipatuhi terus. Nanti
akan sangat tidak bijaksana kalau guru stress gara‐gara silabus. Karena
kalau dengan metode tematik tapi kami harus pegang erat silabus, jadi
nya ya malaha aneh dan tidak sinkron.
kalau terlalu kaku dengan silabus yang ada malah seperti kuliah, seperti di
SLB negeri mbak. Guru murni dari buku apa yang ada ya itu yang diberikan.
jadi masalah pencapaian anak seberapa ya guru tidak peduli, yang penting
bahan dari silabus sudah selesai diberikan. Tapi kan visi misi sekolah ini
tidak seperti itu. Kami mementingkan dialog, pengembangan diri dan
membangun situasi nyaman untuk belajar.
ya.. Seperti itu ya bu memang sekolah sini, sudah jadi ciri khas malah. Ok
lalu tentang kepribadian murid gimana bu? Misalnya di kelas d‐2 ada
murid yang hobi teriak‐teriak seperti kintan, kalo gak diperhatikan ya
seperti itulah, bisa dibilang agresif. Kintan kan kontras dengan Tya yang
diam dan pasif. Apa keadaan kepribadian yang kontras seperti itu juga ada
di murid d‐3 bu?
kalau kelas ini yang mendominasi seperti Kintan itu si Ulfa dalam arti dia
suka diperhatikan lebih dan saya melihat itu karena dia kan anak tunggal
dan paling muda di kelas. Karena itu saya jadi tahu bagaimana menangani
Ulfa. Ya dicari lah mbak latar belakang muridnya supaya lebih memahami
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murid dan kami tidak tertekan gara‐gara tingkah murid yang sangat ber
variasi itu. Tapi yang paling membuat saya stres tuh ya si Rika. Sekolah sini
kan pernah ketitipan Rika, mungkin mbak bisa kroscek ke bu Tumir yang
mengajar artikulasi. Rika itu kan dobel handicapped. Belum tuli hanya
kurang mendengar, suara guru yang diperbesar dan bel sekolah tuh rika
masih mendengar. Namun dia debil, agak idiot. Lha itu yang kasus mbak.
bikin stres guru‐guru aja. Kurang tuli tapi debil, cerdasnya kurang dan tdk
setara dengan teman‐temannya. Sebenarnya kan dari wajah saja sudah bs
kelihatan, harusnya dia masuk SLB‐C, tapi dia masuk DU. Itu sangat meng
ganggu karena dia mendengar tapi bodoh. Pada anak yang pendengaran
nya kurang kan dia lebih peka pada suara‐suara daripada pada visual
jadi dia gaduh di kelas tapi karena dia debil itu kan guru harus mengulang
ulang jadi itu sangat menganggu KBM dan teman yang lain. Saya ngajar
si Rika itu lebih kurang 1 tahun. Lalu kebetulan Rika keluar karena sekolah
menyarankan kepada ortunya. Kepribadian yang agresif tapi mengganggu
itu yang berat mbak, terutama untuk guru kelasnya. Ada lagi murid yang
mempunyai kasus khusus, namanya Ayu. Mungkin mbak bisa nanya juga
ke bu Tumir. Ayu itu mempunyai gangguan di organ bicaranya. Saya perlu
bantuan tiap harus bicara dengan Ayu karena jujur saja saya tidak bisa
memahami apa yang dia katakan. Dulu waktu Ayu belum diketahui mem
punyai gangguan di organ bicaranya, saya sempat pusing sekali itu waktu
bicara dengan ayu, karena saya mengajarkan hal yang benar dengan arti
kulasi benar dan ayu juga sudah mengucapkan dengan benar, tapi kok knp
suara yang dikeluarkan tidak sesuai. Saya hanya bisa memahami kalo ayu
bicara kalimat‐kalimat yg pendek saja. Seterusnya sampai sekarang, kalau
mau bicara dengan ayu, saya minta bantuan orang lain untuk menerjemah
kan. Daripada saya tertekan dan pusing.
bagaimana cara ibu menghadapi ayu?
saya tidak kekurangan akal. Sebelumnya saya tidak tahu maksud ayu, lalu
saya tanya ke teman ayu jika ayu mengucapkan suatu kalimat, teman ayu
itu yang saya suruh menerjemahkan, "erma ulangi ayu berkata apa." bisa
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saja saya menyuruh erma atau yang lainnya, tapi saya tidak menunjukkan
kalau saya tidak tahu. Dengan begitu kan saya tidak kehilangan tanggung
jawab dan wibawa dimata mereka. saya tidak pusing, saya terbantu dan
teman ayu juga sekalian belajar memahami orang lain. Seperti itu cara
saya menghadapi ayu. Lalu informasi yang saya terima dari teman ayu itu
yang saya gunakan untuk memahami ayu, kan informasi‐informasi itu lalu
menjadi kerangka.
berarti ibu butuh bantuan orang lain untuk mengatasi ayu ya bu?
iya. Minta bantuan tapi secara tidak langsung kan seperti itu. Erma kan juga
malah secara tidak langsung belajar memahami artikulasi teman, dan guru
juga harus bisa bermain ekspresi muka supaya ayu tertarik untuk banyak
bercerita, yang penting guru harus ekspresif supaya ayu mau cerita.
kalau Rika tadi sudah tidak disini ya bu?
tidak. Suster wahyu panggil psikolog untuk dialog dengan ortunya. Baru
ortu rika bisa menerima. Sebelumnya, pihak sekolah sudah mengadakan
pendekatan sendiri dengan orangtua rika, tapi kayaknya mereka kurang
percaya ya, mungkin anggapannya sekolah kurang valid memberikan
masukan, padahal kan itu dari hasil evaluasi selama setahun. Dulu saya
mikir, saya pasti bisa menghadapi rika ini yaa.. Saya merasa pengalaman
saya cukup untuk mengatasi murid seperti rika, saya anggap rika sebagai
tantangan pada awal tahun ajaran lalu, tapi ternyata tantangan itu malah
berubah menjadi hambatan, hahhaaa… ya akhirnya rika dipulangkan
kembali ke orangtuanya. Selama setahun itu saya sebagai gurunya sudah
mengusahakan banyak hal supaya rika "mampu didik", tapi saya malah
menjadi sangat terganggu. Lalu seperti disarankan suster wahyu dan
psikolog itu, mendingan rika homeschooling saja. Jadi mungkin itu juga
cara terbaik untuk rika, belajar secara individu karena memang sangat
khusus sekali. Konsentrasi rika itu mudah terpecah, bisa konsentrasi 5
menit saja mengenai sesuatu hal sudah baik sekali. Selebihnya rika tidak
akan berhenti berteriak‐teriak dan mengganggu temannya, mencari
perhatian orang lain. Rika juga kurang mampu secara kognitif dibanding
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teman‐teman jadi dia seperti lambat belajar.
bagaimana ibu meyakinkan pihak sekolah kalau rika memang tidak bisa
melanjutkan pendidikan disini?
kan guru yang mengajar rika tidak hanya saya mbak, tapi ada guru lain jg.
misalnya bu tumir (guru artikulasi), dia juga mengeluh karena rika susah
sekali diajar untuk mengucapkan kata dengan baik. Rika senang berteriak
teriak tapi tidak jelas dia mengatakan apa, itu kan malah menjadi noise
yang sangat mengganggu ya mbak. Ya lalu saya dan bu tumir berdiskusi
ini rika enaknya diapain, lalu kami mensharingkan itu di sharing kelom
pok guru kelas rendah dibantu guru yang berpengalaman (bu mari) untuk
metani, istilahnya menelusuri langkah‐langkah yang perlu untuk
menghadapi rika. Banyak cara sudah ditempuh sebelum akhirnya kami
memutuskan mengembalikan rika ke orangtuanya.
langkah‐langkahnya seperti apa tuh bu?
ya misalnya, tempat duduk rika dibuatkan khusus supaya dia tidak gmpg
mondar mandir, rika diberi tempat di dekat guru maksudnya supaya
guru gampang mengurusi rika itu. Lalu jam belajar artikulasi untuk rika
juga ditambah, namun ya itu tadi rika memang khusus dan kami tidak
bisa mendidik dia dengan cara kami ya mbak. Ya memang harus home
schooling.
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CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI)
OBS.1.SUB-1

Hari

: Senin, 4 Agustus 2008

Waktu

: pukul 07.30 – 12.40 dilanjutkan les sore 16.10 – 17.45

Kelas

: kelas D – 1

Jumlah siswa

: 10 orang

Kode guru

: Bu Kus

Waktu pencatatan ulang

: Senin, 4 Agustus 2008 pukul 19.00 – 22.00

Berkas yang berhubungan : OBS.2.SUB-1, cod.W.SUB-1

REKAMAN FAKTA

1. Pukul 07.00 anak-anak seluruh sekolah berbaris dan berkumpul di aula. Guru yang
memimpin doa berdiri di atas bangku supaya murid-murid dapat jelas melihat artikulasi
mulut guru dalam mengucapkan kata-kata. Peneliti bertanya kepada salah satu guru
apakah kegiatan ini berlangsung setiap hari. Guru itu menjawab bahwa kegiatan ini
berlangsung setiap hari dan dinamakan kegiatan “pemberi semangat” karena murid-murid
selain berdoa juga diberi motivasi untuk kegiatan hari itu. Lalu anak masuk kelas.
2. Pukul 07.20 anak masuk kelas. Murid-murid masih berceloteh macam-macam, mereka
saling berinteraksi satu sama lain dengan suara yang keras dan kadang dengan artikulasi
yang kurang jelas sehingga kelas terdengar riuh sekali. Subyek mulai menenangkan
situasi, dengan memukulkan sebuah tongkat ke meja sehingga terdengar suara dogg
doogg doggg yang cukup keras dan ekspresi serius. Tidak ada senyuman di wajah guru.
Murid-murid mulai mengerti isyarat subyek sehingga mereka mulai menempati bangku
mereka dan memasang alat bantu dengar. Sebagian murid masih sibuk ngobrol, mereka
cuek. Subyek lalu menyentuh murid yang masih ngobrol itu dengan tongkat, lalu
menggiring mereka duduk ke bangkunya.
3. Pukul 07.40 kelas dalam kondisi siap. Alat bantu dengar sudah terpasang dan murid siap
belajar. Subyek memperkenalkan nama peneliti kepada murid karena ternyata kehadiran
peneliti di kelas membuat suasana kelas riuh rendah karena hadirnya “orang baru yang

semua murid ingin tahu siapa orang baru ini”. Nama peneliti ternyata cukup susah
dilafalkan karena mengandung banyak konsonan (pristi). Peneliti lalu menggunakan
nama Ika untuk memperkenalkan diri. Proses perkenalan ini berlangsung 15 menit.
Peneliti banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan murid yang berkaitan dengan asal,
sekolah dimana, apa yang dilakukan disana, dan lain-lain.
4. Kata Ika ternyata masih cukup susah. Saat subyek menuliskan kata Ika di papan tulis,
murid-murid kembali riuh rendah karena terlepas dari perhatian guru. Mereka mulai
berceloteh lagi satu sama lain, berkejar-kejaran di dalam kelas, bercanda dengan teman
lain, dan sebagainya. Situasi kelas yang riuh rendah lalu menjadi tenang saat guru
memukulkan tongkat kayunya lagi di meja dengan cukup keras. Ada satu orang anak
yang sangat bandel dan tidak mau memperhatikan guru, lalu guru menyentuhkan tongkat
yang dia pegang ke bokong anak tersebut (bukan memukul namun hanya melakukan
gerakan mendorong pantat anak tersebut dengan tongkat)Æ murid yang belum bisa
melafalkan kata Ika disuruh menyentuh leher guru untuk membedakan Ika dan Iga.
5. Pukul 08.05 pelajaran pertama dimulai. Anak-anak berceloteh dengan suara yang
campur-campur Æ subyek bingung anak-anak berkata apa, “kalau bicara satu-satu, bu
Kus tidak suka kalau ramai begini” Æ anak tidak mempedulikan guru, mereka asik
membicarakan hal yang menurut mereka menarik Æ subyek mengetukkan tongkat di
meja, seperti tadi, anak-anak diam Æ subyek memilih tema percakapan hari itu, murid
harus berbicara tema itu saja, tidak boleh keluar dari tema.
6. Pukul 08.20 anak pergi keruang pianika, belajar music Æ subyek lalu menulis di papan
tulis hasil percakapan hari itu sementara murid pindah ke ruang lain. Subyek lalu menuju
perpustakaan, untuk mencari gambar dan mengambil banyak sedotan. Peneliti bertanya
untuk apa, ternyata sedotan itu untuk pelajaran matematika nanti.
7. Pukul 09.00 anak sudah di kelas. Subyek sudah siap dengan alat mengajar itu. Tema
percakapan hari itu adalah tentang bunga Æ subyek menempel gambar bunga di papan
tulis Æ anak lalu mendeskripsikan tentang bunga itu, warnanya apa, bunga apa, dll.
Sampai jam istirahat datang. Murid keluar kelas, guru menulis sebentar di papan.
8. Pukul 09.45 anak kembali ke kelas Æ disuruh menyalin tulisan di papan tulis Æ subyek
keliling sambil memeriksa tulisan murid Æ membenarkan tulisan yang buruk sambil
sesekali mengeluh “(dengan nada biasa, terdengar seperti menggumam, mengeluh) ya
ampun, ibu wes ngajari berapa kali tur kok ya kowe nggak mudeng-mudeng to.. (nada
bicara naik) lihat tangan bu Kus!”Æbeberapa murid tidak menulis, malah sibuk ngobrol
dengan bahasa isyarat tangan Æ subyek terlihat marah karena anak-anak lambat, subyek
menghela napas lalu duduk, wajah terlihat lelah.

9. Subyek lalu memegang mikrofon dan berteriak, “kalo tidak bisa menulis cepat, tidak usah
istirahat” Æ anak-anak takut Æ lalu semua menulis, tidak ada yg mengobrol.
10. Murid transferan dari SLB lain terlihat pendiam Æ kata subyek karena dia anak baru dan
belum terbiasa dengan metode kegiatan belajar mengajar di sekolah ini Æ murid baru
masih kikuk. Subyek masih terlihat menyesuaikan diri dengan keberadaan murid tersebut
Æ subyek mengambil pensil dan mengajari murid itu menulis dengan benar lihat tulisan
ibu tapi nampaknya si murid tidak mengerti karena matanya tidak memperhatikan gerak
mulut subyek. Subyek tidak peduli, dia lalu tetap menulis saja.
11. Pukul 10.05 subyek menunggui murid selesai mencatat sambil merautkan pensil murid yg
tumpul Æ murid tenang, subyek keliling-keliling sambil merapikan kerah baju murid yg
tidak rapi, kuciran murid, dan lain-lain Æ ada murid yang maju kedepan karena rok nya
tidak nyaman, ternyata ritsletingnya lepas, subyek mengantarkan murid itu ke tempat
pegawai laundry supaya rok anak itu dibenarkan Æ bebas dari pengawasan subyek,
murid ramai
12. Pukul 10.25 subyek kembali ke kelas, murid tidak menyadari Æ subyek mengetok meja
dengan keras karena murid-murid pada ribut Æ murid melihat ekspresi wajah guru yang
marah lalu diam. Subyek bilang, “yang tidak selesai menulisnya tidak boleh ikut
berenang” lalu murid serius Æ sampai istirahat
13. Pukul 11.05 istirahat kedua, murid keluar, subyek menuju ke ruang guru untuk minum Æ
subyek bercanda dan mengungkapkan ealah wong rok ritsletinge suwek kok yo ra
mudeng ndadak aku lho le ngeterke neng laundry Æ rekan guru lain tertawa saja, mereka
menjawab wes tau bu… biasa to, wes untung ra kon njait sisan, hahhaaa sambil
berkelakar.
14. Pukul 11.25 subyek sudah di kelas lagi setelah di ruang guru bercanda-bercanda dengan
rekan yang lain Æ subyek membawa sedotan untuk pelajaran matematika, hitunghitungan penjumlahan Æ subyek membagikan sedotan ke murid, seringkali sedotan jadi
berantakan karena murid yang tidak hati-hati Æ subyek memunguti sedotan yang pada
jatuh Æ lalu pelajaran matematika lancar, murid semangat karena sedotannya warna
warni (terlihat dari perilaku murid yang tukar menukar sedotan supaya punya warna yang
lengkap) Æ subyek terlihat menikmati.
15. Pelajaran sampai jam 12.00 lalu murid keluar kelas, menuju asrama untuk ganti baju Æ
guru merapikan sedotan yang ditinggal murid Æ lalu menuju ke ruang guru, mengambil
tas lalu bersiap pulang

16. Pukul 16.10 subyek datang ke sekolah lagi, untuk mengajar les tambahan pelajaran Æ
matematika karena yang tadi siang belum selesai, subyek membawa lagi sedotan Æ
murid masuk kelas dengan baju bebas dan santai Æ lalu subyek melanjutkan pelajaran
tadi siang, kebetulan soal di papan tulis belum dihapus jadi tinggal dilanjutkan Æ murid
semangat.
17. Pukul 17.40 subyek mengakhiri pelajaran, berdoa lalu pulang. Murid ada yang membawa
pulang ke asrama beberapa sedotan, subyek mengijinkan Æ setelah murid keluar, subyek
kembali merapikan sedotan-sedotan yang masih berceceran beberapa.
18. Subyek pulang sekitar pukul 17.50

CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI)
OBS.2.SUB-1

Hari

: Selasa, 5 Agustus 2008

Waktu

: pukul 07.20 – 12.40

Kelas

: kelas D – 1

Jumlah siswa

: 10 orang

Kode guru

: Bu Kus

Waktu pencatatan ulang

: Selasa, 5 Agustus 2008 pukul 20.00 – 22.00

Berkas yang berhubungan : OBS.1.SUB-1, cod.W.SUB-1
REKAMAN FAKTA
1. Seperti kemarin, subyek kumpul dulu di aula sebelum masuk kelas Æ becanda dengan
guru lain, sambil mengeluh karena udara hari itu dingin sekali (wonosobo ditutup kabut
sejak sore sehingga pagi itu udara sangat dingin dan gerimis), subyek mengenakan
cardigan dan syal untuk menghangatkan badan.
2. Pukul 07.35 murid sudah masuk ke kelas, subyek seperti biasa menyampaikan selamat
pagi dan murid menjawab. Seperti biasa pelajaran di jam pertama diawali dengan asosiasi
bebas oleh murid untuk memilih topic pelajaran hari itu. Subyek mulai menanyakan: hari
ini hari apa, besok hari apa, kemaren hari apa, sekarang tanggal berapa, besok bulan apa,
kemarin bulan apa, dst Æ murid menjawab Æ subyek menegur murid yang masih saja ,
memakai bahasa isyarat tangan karena di kelas itu dilarang.
3. Subyek menjelaskan arti kata TERKEJUT. Dia memakai ekspresi wajah dan cerita awal
Æ murid tertawa Æ mereka lalu mencoba berekspresi seperti terkejut Æ suasana kelas
ramai tapi terkendali, subyek terlihat menikmati.
4. Subyek menyuruh murid menulis visualisasi di papan tulis Æ Sementara murid menulis,
guru memotivasi murid yang lain supaya suaranya lebih jelas, murid yang lain malah
lebih tertarik dengan buku-buku barunya sehingga dia malah tidak menulis visualisasi
yang ada di papan tulis, Ada lagi yang malah melamun tidak jelas Æ subyek terlihat
kesal karena tingkah murid-murid. Subyek berulang kali menarik perhatian mereka
supaya tetap konsentrasi. Subyek sempat mengatakan,”Jessi bandel nulis wae suwene ra
karuan, ayo cepet selesaikan.” Subyek menghela nafas. Lalu akhirnya dia memutuskan
untuk tidak memperhatikan murid-murid yang ramai namun focus mengajari murid yang
sedang dia hadapi.

5. Ada murid yang ABD nya rusak, sehingga subyek harus mengurusinya dengan
memintakan ABD yang baru pada petugas. Selama subyek mengurusi ABD yang rusak,
murid kembali bertingkah aneh-aneh, ada yang menjerit dengan suara melengking karena
merasa tidak diperhatikan, ada yang melihat-lihat foto di album foto yang dibawa ke
kelas, ada yang ribut sendiri sampai bertengkar (Auley dan Titin bertengkar sehingga
Auley menangis, dan tidak lama Elok juga ikut menangis). Subyek berkata, “walahhh
ngene wae kok yo ndadak nangis to yo, sudah Auley diam, kalo nggak diam Bu Kus
nggak mau mengajar Auley.” Subyek juga mengatakan hal yang sama pada Elok. Setelah
mengatakan hal itu, subyek tidak mempedulikan mereka berdua.
6. Kelas awal berlangsung sampai 8.45 lalu murid menuju ruangan lain untuk pelajaran
merajut. Subyek keluar kelas, memetik bunga untuk pelajaran IPA habis istirahat kedua
nanti. Ada murid yang masih ngambek di kelas, tidak mau ikut keluar, peneliti
menanyakan kenapa murid itu dibiarkan di kelas, subyek menjawab bahwa memang
kalau murid sudah mutung dia tidak bisa diapa-apakan, ya sudah ditinggal saja. Nanti
juga sadar sendiri
7. Di ruang guru subyek menyampaikan tentang murid yang ngambek tadi Æ guru lain
memberi saran bahwa mbok ya jangan ditinggal di kelas, nanti kalau melakukan hal-hal
yang bahaya gimana Æ subyek mengiyakan, tapi dia tidak khawatir karena sudah hafal
perangai murid yang ngambek itu.
8. Subyek masih di ruang guru lalu pindah ke perpustakaan. Setelah istirahat pertama ini
murid ada pelajaran olahraga sehingga subyek ada banyak waktu untuk membaca dan
mencari bahan pelajaran IPA nanti. Subyek mendapatkan gambar bunga dan bagianbagiannya serta beberapa jenis bunga. Subyek lalu membawa itu untuk pelajaran IPA di
kelas. Peneliti tanya kenapa bawa banyak sekali bahan, subyek menjawab bahwa belum
tentu itu nanti dipakai semua tergantung murid tertarik yang mana.
9. Pelajaran IPA setelah istirahat sekitar pukul 11.25. Subyek membawa bahan yang sudah
dia siapkan tadi. Murid ingin tahu dan berebut melihat gambar. Subyek mengangkat
gambar tinggi-tinggi dan mengatakan nanti ini ditempel di papan tulis, sekarang semua
duduk murid lalu paham dan duduk. Murid ternyata lebih tertarik kepada jenis-jenis
bunga daripada bagian-bagian bunga. Lalu subyek menyuruh murid keluar kelas untuk
memetik satu bunga masing-masing. Murid keluar kelas sekitar 15 menit untuk mencari
bunga di lingkungan sekitar sekolah.
10. Murid masuk ke kelas lagi lalu subyek mengambil bunga yang dibawa murid lalu
menjelaskan satu-satu bunga apa itu dan biasa tumbuh dimana, murid memperhatikan
dengan tertarik karena itu hal baru bagi mereka. Subyek terlihat menikmati. Dinamika

KBM ramai namun terkendali dan kondusif karena perhatian murid terfokus pada bunga
yang dijelaskan subyek.
11. Sesudah mengajar, subyek ke kantor guru untuk menaruh buku. Ada beberapa guru
disana. Subyek menceritakan pengalamannya mengajar IPA dengan menyuruh murid
langsung mencari bunga di halaman. Ternyata murid antusias. Guru lain mendengarkan
dengan tertarik.

CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI)
OBS.1.SUB-2

Hari

: Selasa, 12 Agustus 2008

Waktu

: pukul 07.30 – 12.40 dilanjutkan les sore 16.15 – 17.45

Kelas

: kelas D–2

Jumlah siswa

: 11 orang

Kode guru

: Bu Srini

Waktu pencatatan ulang

: Rabu, 13 Agustus 2008 pukul 10.00 – 12.00

Berkas yang berhubungan : OBS.2.SUB-2, cod.W.SUB-2

REKAMAN FAKTA
1. Seperti subyek lain, sebelum kelas dimulai subyek juga kumpul dulu di aula untuk
melaksanakan doa pagi Æ subyek lalu masuk kelas bersama-sama murid sekitar pukul
07.25 Æ subyek menanyakan tentang PR menulis kemarin, apakah sudah dikerjakan.
Ada murid yang lupa. Subyek lalu menanyai kenapa murid itu lupa. Sementara menanyai,
murid yang tidak “ditanyai” ribut sendiri dan membincangkan bando rambut salah
seorang murid yang warnanya bagus dan menarik perhatian mereka.
2. Subyek agak “giduh” karena murid malah rebutan bando, ingin mencoba sambil
mengeluarkan suara yang tidak jelas Æ subyek berteriak eh eh eh sudah sudah ayo duduk
namun tampaknya murid tidak memperhatikan. Guru kelas sebelah mendengar ada
ramai-ramai, lalu membuka pintu pembatas dan melihat situasi. Lalu menutup pintu itu
lagi. Murid malah jadi diam setelah guru sebelah menutup pintu. Mungkin ini terjadi
karena “aura” yang keluar dari guru yang barusan membuka pintu berbeda dan terkesan
sangat berwibawa, peneliti juga merasakan hal yang sama. Aura tersebut mungkin
menimbulkan perasaan takut pada murid yang melihatnya.
3. Pukul 07.55 setelah peristiwa bando tersebut teratasi, subyek mulai pelajaran. Membahas
PR yang kemarin sementara murid yang tidak mengerjakan PR diberi PR lain untuk
dikumpulkan besok. Membahas PR matematika. Murid terlihat agak bosan karena subyek
tidak melakukan hal yang menarik perhatian, hanya menuliskan di papan tulis soal
jumlah-jumlahan beserta jawabannya dan tidak memotivasi murid supaya bersemangat.

Murid mulai celingukan sana sini dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Subyek
mengetahui hal itu namun diam saja dan tetap melanjutkan menulis.
4. Matematika selesai dikoreksi sekitar pukul 08.30. subyek lalu memulai asosiasi bebas,
membiarkan murid bercerita apa yang menarik bagi mereka. Murid terlihat kurang
semangat karena mungkin bosan dengan pelajaran sebelumnya. Subyek memotivasi
murid, murid sedikit semangat dan mau bercerita. Topic hari itu adalah tentang belanja ke
pasar. Jadi murid menyebutkan apa saja yang bisa ditemui di pasar. Ada murid yang tidak
tahu apa beda kol dan kubis karena subyek tidak membawa gambar sehingga sulit untuk
menjelaskan pada mereka. Pelajaran ini berlangsung sampai istirahat pertama.
5. Peneliti menanyakan apakah subyek selalu begitu dalam melaksanak KBM, subyek
menjawab iya karena seperti itulah prosedur yang ada. Tadi sebenarnya subyek ingin
mencari gambar tapi waktu tidak sempat karena malah ada keributan masalah bando.
6. Saat istirahat, subyek ada di ruang guru untuk minum dan mengobrol dengan guru lain.
Subyek menceritakan masalah bando tadi sambil minta maaf pada guru kelas sebelah
yang terganggu. Setelah istirahat, murid ada pelajaran olahraga sehingga subyek tidak ke
kelas. Subyek lalu pergi ke ruang merajut untuk bertemu rekan guru disana sambil
menghabiskan waktu mengobrol lalu ke perpustakaan sebentar mencari gambar sayursayuran untuk melanjutkan pelajaran tadi pagi.
7. Setelah istirahat kedua, subyek masuk kembali ke kelas untuk melanjutkan mengajar. Dia
membawa gambar-gambar. Murid tertarik dan memperhatikan subyek mengajar.
8. Kelas kondusif dan cukup lancar sampai pulang sekolah.
9. Subyek ke sekolah lagi sekitar pukul 16.15, untuk les sore. Sore itu les yang dilaksanakan
adalah les matematika, hitungan. Subyek membawa sedotan namun tidak cukup untuk
semua murid. Hasilnya, murid harus berkelompok dua dua. Ada yang rebutan, ada yang
tidak mau berbagi, ada yang maunya dengan teman yang itu. Suasana kelas ramai,
pembentukan kelompok dua-dua itu memakan waktu lumayan lama, sekitar 15 menit.
Akhirnya kelompok terbentuk setelah subyek susah payah meyakinkan murid bahwa
sedotan benar-benar tidak cukup, atau daripada tidak jadi pelajaran.
10. Murid terlihat cukup susah untuk berbagi dengan temannya. Terlihat saat harus
bekerjasama menghitung, seringkali terlihat ketidak kompakan mereka.
11. Les berlangsung sampai 17.30, lalu subyek ke ruang guru. Menceritakan tentang
pengalaman “berbagi sedotan” kepada guru lain. Guru lain yang ada disitu hanya 3 orang,
mereka hanya memberi tanggapan dengan bercanda. Guru d-1 menyarankan besok lagi
kalau pelajaran matematika dan menggunakan sedotan, sebaiknya setiap murid diberi
sedotan yang cukup supaya tidak rebutan seperti it

CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI)
OBS.2.SUB-2

Hari

: Kamis, 14 Agustus 2008

Waktu

: pukul 07.30 – 12.40

Kelas

: kelas D–2

Jumlah siswa

: 11 orang

Kode guru

: Bu Srini

Waktu pencatatan ulang

: Jumat, 15 Agustus 2008 pukul 10.00 – 12.00

Berkas yang berhubungan : OBS.1.SUB-2, cod.W.SUB-2

REKAMAN FAKTA
1. Seperti biasa, subyek ke aula dulu bersama murid-murid sebelum masuk kelas untuk
berbaris bersama, berdoa bersama lalu baru masuk kelas.
2. Pelajaran pertama adalah asosiasi bebas, murid bebas bercerita tentang apa saja. Situasi
kelas ramai karena ada dua kubu murid. Satu ingin membahas tentang hal A, satunya lagi
ingin membahas tentang hal B. Subyek jadi bingung karena hal A dan hal B itu berbeda
sekali.
3. Subyek berteriak eh eh.. salah satu yang dibahas, topic hari ini apa, yang satunya untuk
topic besok. Nggak usah rebutan namun murid lebih asik rebutan topic hari itu.
4. Subyek lalu yang memilih topic hari itu daripada situasi semakin ramai dan memakan
banyak waktu. Murid akhirnya tenang lalu menuruti guru. Ada murid minta dirautkan
pensilnya, subyek lalu mengambil cutter. Ada murid minta dibetulkan pita rambutnya,
jadi selama membahas topic itu, subyek melakukan banyak kegiatan lain yang
hubungannya dengan membantu murid melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya
dengan pelajaran.
5. Sekitar pukul 08.00 asosiasi bebas selesai, lalu subyek menulis visualisasi di papan tulis.
Murid ramai lagi karena subyek lepas perhatian dari mereka. ada yang keluar kelas
karena ingin pipis, ada yang membuka laci meja dan melihat-lihat foto, ada yang
mengobrol menggunakan bahasa isyarat, dan sebagainya. Subyek masih berkonsentrasi
pada visualisasi, dia Nampak menghapus berulangkali karena kalimatnya kurang tepat.
Murid semakin “bebas” ramai. Sampai guru di kelas sebelah membuka pintu lagi, namun
murid tidak tahu, lalu guru kelas sebelah itu menutup pintu lagi.

6. Murid disuruh menyalin visualisasi di papan tulis. Lalu murid menyalin, sambil subyek
memeriksa PR kemarin, yaitu menulis halus. Murid menyalin tapi belum selesai, mereka
keluar kelas sekitar pukul 08.45 untuk pelajaran merajut. Subyek masih di kelas,
merapikan meja murid yang berantakan, memasukkan ke laci buku-buku yang tidak
terpakai, sambil sesekali menghela napas dan mengolet karena capek berulangkali
jongkok lalu berdiri.
7. Selesai merapikan meja murid, subyek lalu menuju ruang guru untuk istirahat. Subyek
bercanda dan mengobrol dengan guru-guru lain, tidak terlihat kusut lagi wajahnya seperti
saat di kelas tadi. Subyek lebih rileks saat mengobrol itu.
8. Pukul 09.45 subyek kembali ke kelas. Murid disuruh melanjutkan menulis, sementara
subyek ijin keluar sebentar untuk pulang, mengambil HP yang ketinggalan (rumah
subyek hanya disamping sekolah, jadi dekat sekali). Sepeninggal subyek, murid seperti
biasa sibuk ngobrol dan lain-lain. Guru sebelah membuka pintu lagi, melihat di kelas D-2
tidak ada gurunya, dia lalu bertanya pada si ketua kelas, kemana gurunya. Ketua kelas
menjawab bahwa guru sedang pulang mengambil HP. Guru itu lalu menyuruh murid
melakukan tugas, tidak ribut. Sampai subyek tiba lagi di kelas, guru kelas sebelah itu
tidak menutup pintu pembatas antar kelas, jadi dia mengawasi dua kelas bersamaan.
9. Pukul 10.15 subyek sampai di kelas lagi, lalu guru kelas sebelah baru menutup pintu
pembatas antar kelas. Subyek menanyakan apa murid sudah selesai menulisnya, murid
menjawab belum, lalu subyek memberi waktu 15 menit untuk menulis atau kalau tidak
selesai, tidak boleh istirahat. Murid patuh (takut?) lalu menyelesaikan tugasnya.
10. Pukul 10.40 menulis selesai, lalu dikumpulkan. Pelajaran matematika lagi, subyek ke
kantor guru mengambil sedotan, jumlahnya lebih banyak daripada sedotan hari lusa
kemarin. Subyek lalu membagikan sedotan itu, setiap murid mendapatkan jumlah yang
cukup. Tidak ada rebutan dan dapat berjalan dengan lancar. Pelajaran matematika sampai
istirahat, dilanjutkan habis istirahat.
11. Pukul 11.20 istirahat selesai, murid masuk kelas lagi. Subyek melihat ada murid yang
masih makan snack di kelas, maemnya sudah… disimpan dulu, sekarang pelajaran murid
lalu menyimpan makanannya di laci. Murid itu terlihat mutung. Lalu dia mencuri-curi
makan waktu subyek tidak memperhatikan.
12. Pelajaran matematika lanjut sampai pulang sekolah. Situasi kelas ramai tapi kondusif
karena murid asyik dengan sedotan dan subyek terlihat lebih siap daripada kemarin lusa
waktu sedotan harus dipakai satu orang berdua.
13. Pukul 12.40 murid bubar dari kelas. Subyek memunguti beberapa sedotan yang masih
tercecer, dia tidak tegas pada murid untuk memunguti dulu sedotan yang masih
berceceran sebelum keluar kelas. Hal itu mengakibatkan subyek harus melakukan sendiri
memunguti sedotan itu.
14. Sore murid pramuka. Subyek hadir di sekolah untuk mengawasi saja.

CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI)
OBS.1.SUB-3

Hari

: Selasa, 19 Agustus 2008

Waktu

: pukul 07.30 – 12.40 dilanjutkan les sore

Kelas

: kelas D–3

Jumlah siswa

: 11 orang

Kode guru

: Bu Un

Waktu pencatatan ulang

: Selasa, 19 Agustus 2008 pukul 20.00 – 22.00

Berkas yang berhubungan : OBS.2.SUB-3, cod.W.SUB-3
REKAMAN FAKTA
1. Subyek seperti biasa bergabung dengan guru lain dan murid di aula untuk berbaris
bersama murid. Kegiatan yang berlangsung tiap pagi ini merupakan kegiatan rutin untuk
memotivasi murid dalam belajar hari itu.
2. Pelajaran pertama adalah agama, murid diajar oleh suster yang biasanya mengajar.
Subyek menuju ruang guru untuk berkumpul bersama guru yang lainnya. Disana ada
beberapa guru yang mengajak diskusi subyek, kurang jelas mengenai apa karena posisi
peneliti tidak ada di dekat subyek. Namun setelah peneliti bertanya, apa yang teman
subyek tersebut tanyakan, subyek menjawab bahwa mereka bertanya tentang apakah
subyek mengenal anak SMPLB yang sudah 2 minggu tidak kembali ke asrama.
3. Subyek lalu pergi ke perpustakaan untuk meminjam gambar pahlawan. Hari itu dia akan
mengajar tentang pahlawan. Subyek masuk kelas sekitar pukul 08.45 setelah pelajaran
agama selesai. Murid lebih tenang saat subyek masuk.
4. Subyek menyuruh murid merapikan meja. Nada bicara dan ekspresi non verbal subyek
terlihat berwibawa sehingga murid patuh dan tidak banyak yang ramai atau ribut. Situasi
kelas dapat dikelola dengan baik oleh subyek.
5. Subyek lalu menyuruh salah satu murid menempel gambar pahlawan itu di papan tulis.
Murid menuruti. Setelah itu subyek menceritakan tentang pahlawan Soedirman. Murid
mendengarkan, subyek bercerita sambil memegang mikrofon dan berkeliling kelas.
Memang agak ribet karena harus memegan kabel mikrofon, tapi dengan subyek yang

dinamis dan aktif serta mimic wajah yang menarik, murid tidak ada yang ramai atau ribut
sendiri.
6. Pelajaran berlangsung sampai istirahat, lalu kata subyek akan dilanjutkan sesudah
pelajaran merajut, selesai istirahat. Selama istirahat subyek di kelas untuk mengobrol
dengan murid yang tadi waktu pelajaran hanya melamun saja. Dia ternyata ada masalah
dengan ibu asrama. Subyek memanfaatkan waktu istirahat itu untuk mengantar murid
meminta maaf ke ibu asrama.
7. Setelah istirahat murid tidak kembali ke kelas tapi ke ruangan merajut untuk pelajaran
merajut. Subyek kembali ke ruang guru untuk minum dan beristirahat. Disana subyek
membaca beberapa buku sejarah yang menceritakan tentang Soedirman. Saat peneliti
bertanya untuk apa masih membaca, bukannya sudah hafal tentang sejarah Soedirman.
Subyek menjawab itu untuk mengantisipasi kesalahan konsep jika mungkin nanti murid
bertanya hal-hal yang diluar perkiraan.
8. Pukul 10.30 subyek menuju ke kelas, murid sudah di kelas. Mereka meminta subyek
melanjutkan cerita tentang Soedirman. Murid antusias. Guru melanjutkan cerita. Lalu dia
menulis di papan tulis. Murid lalu disuruh menyalin tulisan guru itu.
9. Setelah istirahat kedua pukul 11.20, subyek melaksanakan pelajaran IPA. Murid sudah
membawa serangga, ada yang membawa kupu-kupu, jangkrik, dan lain-lain (menurut
subyek kemarin murid sudah disuruh mencari serangga untuk pelajaran hari ini). Murid
sangat antusias.
10. Sampai pulang sekolah situasi kondusif belajar mengajar tetap terjaga. Bahkan beberapa
ada yang kecewa karena bel pulang sekolah sudah berbunyi. Lalu subyek bilang bahwa
serangganya disimpan dulu karena akan dilanjutkan pada les nanti sore.
11. Sore hari ada les tambahan, subyek datang ke sekolah sekitar pukul 16.10. subyek
ternyata juga membawa serangga. Subyek lalu masuk kelas dan menunjukkan serangga
itu kepada murid, murid semakin bersemangat karena gurunya juga ikut mencari
serangga untuk pelajaran mereka.
12. Les juga berlangsung dengan baik sampai pulang les sekitar pukul 17.30

CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI)
OBS.2.SUB-3

Hari

: Rabu, 20 Agustus 2008

Waktu

: pukul 07.30 – 12.40

Kelas

: kelas D–3

Jumlah siswa

: 11 orang

Kode guru

: Bu Un

Waktu pencatatan ulang

: Kamis, 21 Agustus 2008 pukul 09.00 – 11.00

Berkas yang berhubungan : OBS.1.SUB-3, cod.W.SUB-3
REKAMAN FAKTA
1. Seperti biasa sebelum masuk kelas guru dan murid berkumpul dia aula untuk berbaris
dan berdoa bersama. Hari ini ada murid yang ulang tahun, maka teman-teman yang lain
berbaris dan memberi selamat pada yang ulang tahun, hal ini membuat murid agak
terlambat masuk ke kelas.
2. Murid masuk kelas sekitar pukul 07.40, subyek sudah di kelas dan menyiapkan banyak
sekali lidi-lidi (tusuk sate) untuk pelajaran matematika. Menurut subyek, hari itu akan
diajarkan menghitung turus frekuensi. Murid dibagikan masing-masing 30 batang lidi
dengan adil jadi tidak ada rebutan.
3. Subyek mengajar dengan antusias murid juga menerima pelajaran dengan antusias.
Situasi kelas ramai tapi terkendali dan tidak ada murid yang bertingkah aneh-aneh.
Subyek melempar pertanyaan kuis, jadi siapa yang bisa menjawab dapat poin lalu tiga
terbanyak yang mendapat poin akan diberi bonus oleh subyek. Bonus masih rahasia
supaya murid penasaran.
4. Situasi cukup kondusif. Tidak ada peristiwa mencolok yang patut diberi perhatian lebih
oleh peneliti.
5. Pelajaran matematika berlangsung sampai istirahat pertama, lalu subyek berjanji akan
melanjutkan setelah istirahat kedua karena setelah ini murid olahraga.
6. Selama murid olahraga, subyek ada di ruang guru untuk rapat dengan panitia ulangtahun
Dena Upakara, sehingga peneliti tidak mengobservasi subyek karena itu adalah urusan
diluar penelitian.

7. Saat istirahat, beberapa murid subyek mencari subyek. Ternyata mereka menanyakan
apakah nanti jadi melanjutkan pelajaran yang tadi. Subyek menjawab iya. Murid lalu
berloncatan tanda bahagia.
8. Subyek melanjutkan pelajaran matematika tadi sampai pulang sekolah. Ada tiga orang
murid yang “menang” kuis kali ini, mereka mendapat biscuit. Subyek menyuruh biscuit
itu dibagi juga bersama-sama teman di kelas, jadi biscuit itu langsung dibuka menjelang
pulang sekolah.
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