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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seorang guru harus nyaman dan senang dengan pekerjaannya sehingga 

dapat menikmati kehidupannya walaupun tugas dan pekerjan yang dihadapinya 

sangat berat. Pekerjaan bukan lagi sebuah beban, namun pekerjaan dapat mereka 

nikmati sehingga mereka merasa puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Hal 

tersebut sebagaimana yang diasumsikan oleh Diener (2010) bahwa suatu unsur 

dari kehidupan yang baik adalah bahwa orang itu sendiri menyukai kehidupannya. 

Dalam proses belajar mengajar yang optimal ini dipengaruhi beberapa 

faktor pendukung seperti guru, murid, kurikulum serta media pembelajaran. Guru 

merupakan salah satu faktor penting dan poros utama dari struktur pendidikan. 

Tanpa pengajar/guru yang baik, faktor-faktor penunjang yang baik sekalipun akan 

gagal, begitu sebaliknya. Guru merupakan pendidik professional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik (Sadulloh, 2014). 

Aziz (2011) menyatakan bahwa transfer ilmu dari guru kepada siswa 

ditentukan oleh rasa bahagia yang dirasakan guru. Ketika guru mengajar dengan 

bahagia, guru mampu mengimbangi cara maupun kecepatan berpikir siswa, 

sehingga ilmu dapat merasuk ke dalam jiwa. Guru akan menyesuaikan dirinya 

agar siswa bisa menerima ilmu yang dimiliki secara efektif. 
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Menurut Wahyuni (2005), hal tersebut senada dengan yang dikemukakan 

oleh Direktur Pendidikan Luar Biasa Depdiknas menyatakan bahwa mengajar 

siswa, khususnya siswa berkebutuhan khusus bukan perkara yang mudah, guru 

anak berkebutuhan khusus perlu memiliki ketekunan yang lebih besar 

dibandingkan dengan profesi guru lainnya, guru ABK juga harus sangat sabar 

dalam melayani siswanya, oleh karena itu sangat diperlukan unsur pengabdian 

dalam mendidik. 

Berprofesi sebagai guru SLB dituntut untuk selalu senang & nyaman 

sehingga guru mampu menikmati kehidupan, dengan memahami konsep aspek-

aspek bahagia secara tepat dan benar dengan diliputi keyakinan serta praktek 

dalam sehari-hari sangat mungkin seseorang dapat merasakan kebahagiaan dan 

ketentraman batinnya secara lahir dan bathin. Dengan  demikian ia mampu 

menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan lingkungan, terutama di lingkungan 

sekolah ABK. Jika pekerjaan dapat dinikmati, maka akan menciptakan rasa puas 

dengan kehidupan yang dijalani tanpa merasa terbebani. Kehidupan yang baik 

ialah ketika seseorang menyukai & bersyukur atas kehidupannya (Gunawan, 

Halim, & Lihardja 2011). Menurut Patnani (2012) unsur-unsur yang mendukung 

kebahagiaan ialah adanya pikiran positif dan pengendalian diri. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan preelemenary pada guru 

ABK. Wawancara awal dilakukan untuk menggali dan menemukan permasalahan 

tentang kebahagiaan pada guru ABK.  

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Januari pada Informan pertama. 

Informan pertama ini berinisial M. Informan sudah bekerja selama empat tahun 
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lamanya di sekolah luar biasa di Kudus. Dalam perjalanannya, Informan 

mengatakan dirinya tertekan ketika melakukan proses belajar mengajar dengan 

anak-anak ABK, karena menurut informan pasti akan ada kontrol kelas diluar 

kemampuan informan M. Selain itu berkaitan dengan makna hidup Informan 

mengatakan bahwa mengajar ABK itu sulit, membutuhkan ketrampilan dan 

kreativitas dalam mengajar, agar siswa dapat focus dan tertarik dengan 

pembicaraan guru. Informan merasa gagal dalam mendampingi dan 

menyampaikan materi karena sulitnya berkomunikasi dengan anak ABK saat 

proses pembelajaran. Yang dirasakan oleh subjek saat ini adalah merasa sulit 

mengontrol emosi ketika menghadapi tingkah-tingkah tak terduga yang dilakukan 

siswa ABK. Sedangkan berkaitan dengan aspek terjalinnya hubungan yang 

positif, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Informan kurang dapat menjalin 

hubungan dengan para siswa dan para tenaga pengajar lainnya, karena informan 

terkadang berkomunikasi hanya membahas pembelajaran saja. 

Wawancara kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Januari. Informan kedua 

berinisial A. Informan A adalah perempuan yang bekerja di sekolah SDLB sejak 

tahun 2015. Berkaitan dengan aspek optimis informan mengatakan tidak yakin 

hidupnya dapat tercukupi jika hanya menjadi pengajar anak ABK karena bagi 

informan mengajar anak ABK membuat dirinya cepat lelah dan sulit menjalin 

komunikasi, bahkan ketika siswa di tanya tentang pembelajaran yang telah di 

pelajari bersama, mereka belum juga paham. Di sisi lain informan mengatakan 

upah yang di dapat tidak sesuai dengan kesulitan mengajar siswa ABK. Selain itu, 

Informan merasa tidak yakin apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik 
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karena terkadang terkendala dalam komunikasi dengan siswa selama 

pembelajaran. 

Wawancara ketiga dilaksanakan pada tanggal 20 Januari. Informan ketiga 

berinisial H. H adalah laki-laki yang baru satu tahun mengajar di sekolah SLB di 

Kudus. Informan mendapat tanggung jawab untuk mengajar kreativitas bagi anak-

anak ABK. Dalam proses menyampaikan materi, Informan mengatakan harus 

menyampaikan materi berulang-ulang agar dapat diterima oleh siswa-siswinya, 

walaupun tidak yakin 100% semua siswa paham. Keadaan yang seperti ini 

membuat Informan merasa jenuh berada di sekolah. Untuk menghadapi perilaku 

siswa terkadang Informan bisa mengikuti alur perasaan siswa terkadang juga 

merasa jengkel karena apa yang diarahkannya tidak selalu difahami oleh siswa. 

Terkadang Informan juga merasa kurang bisa mengontrol emosi yang muncul 

dalam proses mengajar siswa ABK karena harus berfikir lebih keras agar siswa 

paham penjelasannya. 

Kebahagiaan adalah suatu perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga 

kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens. 

Mencapai pada suatu kebahagiaan tersebut guru harus memenuhi beberapa kriteria 

seperti terjalinnya hubungan baik dengan orang lain, sikap pikiran yang positif, 

optimis, dan dapat menemukan makna dalam apapun yang dilakukan (Sarmadi, 

2018). 

Secara psikologis kebahagiaan didefinisikan sebagai suatu hasil penilaian 

terhadap diri dan hidup. Perasaan yang ditimbulkan seperti semangat, rasa senang, 

rasa cinta, gembira, dengan menggerakan kekuatan pribadinya tersebut untuk 
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mendapatkan suatu yang lebih besar dan lebih penting demi memperoleh makna 

hidup (Aripin, 2010). Dalam hal ini semangat yang berkaitan dengan proses 

mengajar, rasa senang, rasa ikhlas dalam berinteraksi dengan para siswa, serta  

rasa cinta kasih yang diberikan Informan terhadap siswa ABK. 

Kebahagian dunia hakikatnya adalah sukses sosial, sukses karier, dan sukses 

akademik, sedangkan sukses akhirat tentu di tentukan oleh konsistensi seseorang 

dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya sekuat tenaga dan seseuai 

dengan nilai- nilai agama yang di anutnya. Untuk mendapatkan kesuksesan dunia 

dan akhirat perlu ketekunan dan ikhtiar yang sempurna, semua itu membutuhkan 

kesabaran yang tinggi. Oleh sebab itu kesabaran yang tinggi dalam menghadapi 

berbagai masalah kehidupan merupakan karakter penting untuk meraih 

kesuksesan dan mewujudkan cita-cita luhur setiap individu dalam kehidupan 

dunia dan akhirat (Sukino, 2018). 

Secara umum kebahagiaan adalah pengalaman internal tentang pikiran 

positif yang dapat diperoleh melalui berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari 

(Lu & Shih, 2007). Kebahagiaan merupakan pengertian umum yang 

menampakkan adanya kenikmatan atau kepuasan dalam lingkup kesejahteraan, 

keamanan, atau terwujudnya semua keinginan. Kebahagiaan merupakan tujuan 

utama kehidupan manusia. Kebahagiaan adalah rasa puas, tenang, ketentraman 

batin, atau tentrem ing manah, tidak adanya ketegangan. Kebahagiaan tidak hanya 

suatu afeksi atau kondisi yang menyenangkan, namun suatu keadaan yang 

meningkatkan taraf hidup, sehat secara fisik, tercapainya potensi seseorang. Suatu 
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afeksi bahagia adalah tanda keberhasilan seseorang secara nyata dalam hidupnya 

(Indriana, 2012).  

Menurut Seligman (2005), authentic happiness dianalisis menjadi tiga 

elemen yaitu emosi positif, keterlibatan, dan makna. Emosi positif meliputi apa 

yang dirasakan seseorang terkait rasa senang, rasa hangat, rasa nyaman, 

penghargaan, dan sejenisnya. Keterlibatan berupa aliran perasaan yang berperan 

langsung seperti menyatu dengan musik, waktu terasa berhenti, bahkan hilangnya 

kesadaran diri selama kegiatan berlangsung. Elemen makna yaitu sebagai jalur 

akhir untuk mengejar kebahagiaan, penemuan makna dalam hidup menentukan 

tingkat kebahagiaan. Seligman (2011) mengatakan bahwa kebahagiaan yang asli 

(authentic happiness) terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek perasaan senang dan 

puas, aspek wujud dari kekuatan dan kebaikan, serta aspek makna dan tujuan.  

Kajian yang berkaitan telah dilakukan oleh Irianto dan Subandi (2015), 

bertujuan variabel kebahagiaan untuk mengkaji dan menganalisis secara 

mendalam nilai-nilai kebahagiaan serta mengeksplorasi karakter positif yang 

diwujudkan dalam proses belajar mengajar di pedalaman Papua. Hasil penelitian 

diperoleh bahwa guru menunjukkan perasaannya ke hal-hal yang positif 

berdasarkan pengalaman selama mengabdi. 

Untuk menjadi fasilitator yang baik bagi para peserta didik, guru harus 

mempunyai kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih anak 

didiknya. Keempat kemampuan tersebut harus dimiliki oleh semua guru, begitu 

juga dengan Informan, yaitu 3 guru sekolah luar biasa, karena dalam 

pelaksanaannya, kemampuan tersebut tidak dapat dipisahkan. Keempat 
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kemampuan salah satu faktor pendukungnya adalah kebahagian. Ketika guru 

merasa tidak bahagia saat mengajar, maka akan berpengaruh dalam mendidik dan 

membimbing siswa seperti guru kurang sabar dalam menghadapi perilaku siswa, 

bertindak kasar yang berpengaruh terhadap cara mengajar di dalam kelas 

(Suparlan, 2006). 

Mengutip berita dari detik.com (2019), di Jawa Timur terdapat guru 

mengundurkan diri sebagai guru honorer yang mengajar di sekolah anak 

berkebutuhan khusus. Alasan berhenti menjadi guru adalah gaji yang diterima 

dinilai tidak selaras dengan kesulitan dalam mengajar anak-anak berkebutuhan 

khusus.  

Banyak guru di Indonesia yang mempunyai kendala kebahagiaan yang 

menjadikan pembelajaran di sekolah tidak optimal. Hal itu dikarenakan guru 

merasa butuh pekerjaan lain yang dapat menunjang kebahagiaan, terutama guru 

honorer yang sudah berkeluarga. Profesi guru dijadikan sebagai secondary profesy 

karena tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikologi 

yang berupa bahagia (Suharjo, 2016) 

Hal ini senada dengan hasil wawancara preelemenary yang di lakukan oleh 

peneliti, salah satu informan menyatakan bahwa informan tidak yakin hidupnya 

dapat tercukupi jika hanya menjadi pengajar anak ABK karena menurutnya 

mengajar anak ABK lebih tinggi kerja kerasnya dibanding mengajar anak-anak 

pada umumnya, di sisi lain informan mengatakan upah yang di dapat tidak sesuai 

dengan kesulitan mengajar. Selain itu, Informan merasa tidak yakin apa yang 

disampaikan dapat diterima, dipahami dengan baik oleh para siswa ABK.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Regina (2019) yang berjudul Gambaran 

Kebahagiaan Guru Pada Anak Berkebutuhan Khusus  Di Yayasan Cahaya 

Bintang Kecil Banda Aceh, hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga guru dalam 

penelitiannya memiliki gambaran kebahagiaan dalam mengajar anak 

berkebutuhan khusus dilihat kebahagiaan guru terletak pada kenyamanan guru 

pada saat mengajar anak berkebutuhan khusus dan kedekatan guru pada anak 

berkebutuhan khusus dalam relasi sosial positif pada lingkungan sekitar dan 

optimis yang membuat adanya keberhasilan yang diraih anak berkebutuhan 

khusus dalam pembelajaran maupun pada saat terapi. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti 

bagaimana kebahagiaan pada para guru anak berkebutuhan khusus dalam 

menjalankan profesinya.  

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali 

kebahagiaan guru anak berkebutuhan khusus dalam menangani siswa.  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kajian 

khususnya dalam ranah keilmuan psikologi pendidikan, khususnya tentang 

kebahagiaan pada guru anak berkebutuhan khusus 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subjek, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang kebahagiaan pada guru anak berkebutuhan khusus.  

b. Bagi peneliti selanjutya, penelitian ini bisa menjadikan refrensi dan 

mengkaji lebih tentang kebahagiaan pada guru anak berkebutuhan 

khusus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


