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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga pendidikan SLB adalah lembaga pendidikan yang profesional, 

yang bertujuan membentuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik 

dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta 

dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan 

lanjutan. Tanggung jawab pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah 

terletak ditangan pendidik, yaitu guru. Oleh karena itu para pendidik harus dididik 

dalam profesi kependidikan, agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif (Hamalik, 2003). 

Guru merupakan pemimpin pembelajaran (instructional leader) di 

sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran ia mempunyai tanggung jawab penuh 

atas keberadaan pembelajaran yang dilakukan. Guru diharapkan mampu 

mendesain, menjalankan, dan mengevaluasi praktek pembelajarannya secara 

efektif. Terkait hal tersebut guru diharapkan memiliki kemampuan metode 

mengajar yang baik dan efektif sehingga mampu mendidik siswanya menjadi 

lebih baik, guru efektif adalah mereka yang kreatif dan terorganisir, masalah 

perencanaan pengajaran dan mengelola pembelajaran adalah kata kuncinya, 

perencanaan mempengaruhi bagaimana siswa akan belajar, karena perencanaan 
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berhubungan dengan waktu dan serangkaian materi kurikulum yang akan 

diterjemahkan dalam aktivitas, tugas, dan evaluasi bagi siswa (Wibowo, 2016). 

Seperti yang dilansir oleh Radar Semarangedisi Sabtu 21Oktober 2017 

lalu, memberitakan tentang seorang guru sekolah luar biasa bernama Suwarni, 

dalam tulisannya beliau mengatakan bahwa semangat anak berkebutuhan khusus 

yang luar biasa tidak selalu berbanding lurus dengan semangat guru dalam 

mengajar meskipun telah bersertifikat sebagai guru profesional. Memang ada 

sebagian guru berkualitas bagus secara pedagogik sehingga terjadi peningkatan 

kemampuan siswa, akan tetapi ada juga guru yang tidak memiliki kualitas bagus, 

mengajar seadanya, semaunya, asal datang dan tidak kreatif. Permasalahan yang 

timbul ketika guru tidak memiliki kreativitas dalam mengajar maka akan menjadi 

sia-sia ilmu yang telah diberikan jika tidak sesuai dengan intelegensi siswa dan 

siswa cenderung pasif dalam belajar, tidak memahami apa yang dipelajari dan 

diajarkan serta siswa kurang termotivasi untuk dapat mandiri dalam aktivitas 

keseharian, dalam kegiatan belajar mengajar, guru seharusnya menerapkan 

pembelajaran secara individual sesuai dengan kemampuan siswa. Membuat alat 

peraga sederhana agar mempermudah siswa memahami pelajaran karena daya 

persepsi abstrak siswa SLB amat rendah maka ajarkan secara konkret, nyata, dan 

dapat dilakukan. Menurut Suwarni cara diatas membuat siswa lebih aktif, kreatif, 

belajar lebih menyenangkan dan dapat memahami apa yang dipelajari (Suwarni, 

2017). 

Di tempat lain diberitakan oleh kompas.com pada 25 November 2019 lalu 

memberitakan tentang menteri pendidikan dan kebudayaan yang meminta seluruh 



3 
 

 
 

guru untuk memahami prinsip-prinsip dasar pendidikan kebutuhan khusus. 

Permasalahan yang timbul di lapangan yaitu para guru belum memahami, 

terampil, kreatif dalam melakukan proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan 

khusus sehingga menyebabkan siswa tidak dapat menerima pelajaran sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya (Prodjo, 2019). 

Terkait dengan pembelajaran di sekolah luar biasa menurut Suparno 

(2007) pendidikan luar biasa atau sekolah luar biasa merupakan pendidikan bagi 

peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, akan tetapi 

memiliki potensi kecerdasan dibidang tertentu. Menurut Marlina(2009) setiap 

anak memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama lain, sedangkan pada anak 

berkebutuhan khusus yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya 

secara signifikan atau bermakna mengalami kelainan atau penyimpangan baik 

fisik, intelektual, sosial dan emosional dibandingkan dengan anak lain seusianya 

sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang tepat agar 

memungkinkan mereka mengembangkan kreativitas dan kemampuan mereka 

secara optimal. 

Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu strategi 

tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Dalam penyusunan 

program pembelajaran untuk setiap bidang studi hendaknya guru kelas sudah 

memiliki data pribadi setiap peserta didiknya karena berkaitan dengan 

karakteristik spesifik anak, kemampuan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta 

didik, kompetensi yang dimiliki dan tingkat perkembangan peserta didik, 
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karakteristik spesifik anak berkebutuhan khusus pada umumnya berkaitan dengan 

tingkat perkembangan fungsionalnya yang meliputi tingkat perkembangan sensori 

motor, kognitif, kemampuan bahasa, keterampilan diri, konsep diri, kemampuan 

berinteraksi sosial serta kreativitasnya (Dermawan, 2013). 

Dalam mewujudkan pembelajaran yang optimal diperlukan tenaga 

pendidik yang juga mampu untuk menjadi penyelenggara pendidikan yang baik. 

Keberhasilan pendidikan ada di tangan guru, oleh karena itu diperlukan seorang 

guru yang memiliki kualifikasi, kompetensi, serta dedikasi yang tinggi dalam 

menyelenggarakan tugasnya. Tugas dan tanggung jawab guru adalah mampu 

menjabarkan, merumuskan dan menguasai bahan dan tujuan pembelajaran yang 

akan diajarkan kepada peserta didik, serta memiliki cara berfikir yang positif 

terhadap profesi yang diembannya. Selain itu guru harus kreatif dan terampil 

dalam memberikan pengajaran dan memahami karakteristik peserta didik agar 

tujuan pendidikan lebih mudah tercapai sehingga mempermudah peserta didik 

untuk mengembangkan potensinya secara optimal (Ardianingsih dkk, 2017). 

Kreativitas merupakan konsep dinamis yang berlaku untuk beragam upaya 

manusia, kreativitas dinilai sebagai perpaduan dari orisinalitas (kebaruan) dan 

kegunaan yang bernilai atau bermakna (Zanden dkk, 2020). 

Kreativitas merupakan ekspresi tertinggi keberbakatan dan sifatnya 

terintegrasi melalui berpikir, merasa, menginderakan dan intuisi (Clark, 

1988).Menurut Torrance (1974) kreativitas sebagai proses kemampuan 

memahami kesenjangan-kesenjangan atau hambatan-hambatan dalam hidup, 

merumuskan hipotesis-hipotesis baru, dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya, 
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serta sedapat mungkin memodifikasi dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan melalui proses belajar yang dilakukan oleh individu dalam kurun 

waktu yang lama sehingga menghasilkan karakteristik individu yang menandai 

adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau 

kombinasi dari karya yang telah ada sebelumnya menjadi karya baru yang 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan didasari oleh potensi kreatif dari dalam diri 

individu itu sendiri. 

Guru yang kreatif akan secara konsisten ingin tahu dan terus menerus 

mencari cara yang baru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya, 

meningkatkan keterampilan mereka, meningkatkan pemahaman tentang 

kebutuhan dan preferensi siswa, terus mencari cara baru untuk mentransmisikan 

pengetahuan, sedangkan guru yang tidak kreatif akan lebih memilih untuk 

menggunakan cara lama yang monoton (Hosseini, 2014). 

Menurut Al-Hijjaj (2010) mengemukakanfaktoryang mempengaruhi 

kreativitas yaitu membiasakan belajar secara otodidak, bekerja dalam lingkungan 

yang tidak otoriter, mau belajar demi mendapatkan pemahaman, menghindari 

justifikasi, memahami berbagai macam kecenderungan, cenderung pada evaluasi 

diri, belajar seni melontarkan pertanyaan, berinteraksi dengan orang lain, 

menganggap pekerjaan sebagai kesenangan, kemampuan yang tinggi dalam 

memahami masalah, dan melihat ke depan untuk maju.  

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa kreativitas guru SLB dalam 

mengajar, penulis melakukan wawancara dengan tiga guru di Sekolah Luar Biasa 
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Negeri Purwosari Kudus, yang dilaksanakan pada hari Senin, 7 Mei 2018 – Jumat, 

11 Mei 2018 sebagai berikut : 

Wawancara dengan ibu RC kelas Tunagrahita, menyatakan bahwa 

awalnya mengajar siswa SLB memang mengalami berbagai kendala karena 

beragamnya kondisi siswa dalam satu kelas yang diampunya, bahkan sampai 

sekarangpun saya mengakui bahwa masih belajar untuk menerapkan berbagai 

metode yang pas untuk setiap siswa nya dikarenakan walaupun dalam satu kelas 

namun kondisi anak berbeda-beda. Hal ini terjadi karena dalam satu kelas 

tunagrahita yang saya ampu anaknya beragam ada yang dua kali dijelaskan sudah 

bisa ada yang harus berulang-ulang kali dijelaskan sehingga terkadang saya 

merasa bingung untuk menggunakan metode pembelajaran apa agar mudah 

diterima oleh setiap siswanya. Metode pengajaran yang sering saya lakukan hanya 

sebatas pada menjelaskan materi di depan kelas lalu meminta anak untuk 

mencatatnya saja, saya belum bisa untuk menerapkan metode pembelajaran lain 

karena ketidakpercayaan diri saya untuk merubah kebiasaan yang telah saya 

lakukan menjadi sesuatu hal yang baru. Selain itu adanya dukungan sosial rekan 

kerja dalam hal ini guru maupun kepala sekolah memang saya rasa kurang untuk 

memberikan masukan atau jalan keluar atas apa yang saya hadapi karena mereka 

lebih fokus pada apa yang mereka kerjakan saja. 

Wawancara dengan ibu DS kelas SMPLB, menyatakan bahwa dalam 

mengajar subjek mengaku masih kurang kreatif dalam beberapa mata pelajaran 

pun subjek merasa bingung dan tidak percaya diri dalam mengerjakan 

keterampilan apa lagi untuk diajarkan ke siswa. Hal ini terjadi karena kondisi 
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lingkungan di sekolah kurang begitu mendukung subjek untuk berfikir kreatif 

seperti tidak lengkapnya sarana prasarana untuk menunjang mata pelajaran. Selain 

itu juga dukungan dari rekan kerja sesama guru yang rendah, tidak adanya 

kerjasama saling memberi pendapat untuk memberikan keterampilan yang 

berbeda dan baru terhadap siswa. 

Wawancara dengan ibu VA kelas satu SDLB, menyatakan bahwa subjek 

sering berpikir pesimis dan tidak percaya diri dalam melakukan tugasnya sebagai 

guru merasa tidak mampu berbuat apa-apa dan merasa tidak memiliki 

keterampilan apapun untuk diajarkan kepada siswa yang mengakibatkan siswa 

puntidak terstimulus untuk berpikir kreatif. Hal tersebut terjadi karena pimpinan 

dalam hal ini kepala sekolah SLB mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap 

subjek, dengan tidak pernah memberikan tanggung jawabyang penting kepada 

subjek untuk bisa bertanggung jawab dan kurangnya kesempatan untuk subjek 

berfikir kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar maupun dalam 

tugas administrasi lainnya. Selain itu pula dukungan sosial dari rekan kerja disana 

sangat kurang untuk membantu subjek untuk dapat berkembang dan berfikir 

kreatif dalam pekerjaannya. 

Kreativitas berkembang didasari oleh potensi yang ada dalam diri individu 

dan ditunjang oleh pengalaman selama berinteraksi dengan lingkungannya, 

selama berinteraksi dengan lingkungan itulah maka kemampuan berfikir divergen 

yang merupakan ciri utama kreativitas dapat berkembang karena menghadapi 

berbagai persoalan yang ada di lingkungan tersebut (Ali dan Asrori, 

2015).Menurut kuwato (1993) faktor yang mempengaruhi kreativitas, salah 



8 
 

 
 

satunya adalah faktor kepribadian berupa kepercayaan diri seseorang, kreativitas 

dapat berkembang bila lingkungan memberikan dukungan dan kebebasan yang 

mendukung perkembangan kreativitas. 

Menurut Lauster (2003) kepercayaan diri merupakan salah satu aspek 

kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri sehingga tidak 

terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, memiliki 

dorongan prestasi, optimis, bertanggungjawab dan dapat mengenal kelebihan serta 

kekurangan diri sendiri. 

Penelitian Tok (2012) yang berjudul “The opinions of preschool teacher 

candidates about creative thinking” menunjukkan bahwa berpikir dari perspektif 

yang berbeda, yang merupakan bagian dari berpikir kreatif, memberikan 

kontribusi positif bagi kehidupan mereka (calon guru). Selain itu, kepercayaan diri 

dan kesadaran diri merupakan salah satu karakteristik pribadi yang paling penting 

terkait dengan pemikiran kreatif memiliki frekuensi tertinggi. 

Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang positif adalah yang 

memenuhi aspek menurut Gufron & Rini (2012) yaitu keyakinan kemampuan diri 

yang mampu secara sungguh – sungguh akan apa yang dilakukannya, optimis 

dengan berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan 

kemampuannya, objektif dengan memandang permasalahan sesuai kebenaran 

bukan menurut pribadi sendiri, bertanggungjawab untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya, rasional dan realisis terhadap suatu 

masalah dengan pemikiran yang dapat diterima akal sesuai kenyataan. 
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Menurut Romijn (2020) jika guru menganggap kinerja mengajar mereka 

berhasil maka kepercayaan diri mereka semakin meningkat yang akan 

berkontribusi pada harapan mereka akan kesuksesan di masa depan, sebaliknya 

kepercayaan diri guru akan menurun jika mereka menganggap kinerja mereka 

sebagai kegagalan berkontribusi pada harapan bahwa kinerja masa depan akan 

gagal. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi kreativitas adalah dukungan sosial 

rekan kerja yang merupakan sumber emosional, informasional atau pendampingan 

yang diberikan oleh orang-orang yang ada disekitar individu untuk menghadapi 

setiap permasalahan dan krisis yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan individu 

tersebut, Kail dan Cavanaug (2000).Dukungan sosial mengacu pada kenyamanan 

fisik dan emosional yang diterima gurumencakup integrasi sosial sebagai strukur 

dan kuantitas hubungan sosial (Pourfeiz, 2013). 

Menurut Taylor (2009) mendefinisikan dukungan sosial sebagai 

pemahaman yang diterima dari orang lain bahwa dirinya dicintai, dipedulikan, 

dihargai dan bernilai serta merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan saling 

membutuhkan. Dukungan sosial dapat diperoleh dari pasangan hidup, keluarga, 

teman, rekan kerja atau komunitas yang diikuti individu, lebih lanjut dukungan 

sosial rekan kerja adalah pemahaman guru bahwa dirinya dicintai, dipedulikan, 

dihargai oleh rekan kerja serta menjadi bagian dari kelompok kerja (Sarafino, 

2006). 

Ariani (2015) mengatakan ketika guru mendapatkan dukungan sosial dari 

rekan kerja maka guru merasa nyaman dalam bekerja karena rekan kerja dapat 
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dijadikan tempat sharing, bersedia mendengarkan keluh kesah ketika ada 

masalah, rekan kerja bisa diandalkan jika mengalami kesulitan dalam melakukan 

pekerjaan dan bersedia bekerjasama dalam melakukan pekerjaan, sebaliknya jika 

guru tidak mendapatkan dukungan sosial rekan kerja maka akan merasa tidak 

nyaman dalam bekerja karena tidak ada tempat sharing, berbagi keluh kesah, 

sendirian dalam menghadapi masalah dan kesulitan dalam bekerja. 

Penelitian Efendi, Suhartadi, dan Yoto (2016) yang berjudul “Hubungan 

antara Berfikir Kreatif dan Dukungan Sosial dengan Prestasi Belajar Mahasiswa 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara berfikir kreatif dan dukungan 

sosial dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Malang. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam melalui penelitian dengan judul “Kreativitas ditinjau dari 

Kepercayaan Diri dan Dukungan Sosial Rekan Kerja pada Guru Sekolah Luar 

Biasa” 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

secara empirik hubungan antara kepercayaan diri dan dukungan sosial rekan kerja 

dengan kreativitas guru. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis kepada berbagai pihak. Adapun manfaat ini 

sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Penelitian Teoritis 

Hasil ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu psikologi, khususnya 

psikologi pendidikan berkaitan dengan kreativitas guru ditinjau dari kepercayaan 

diri guru dan peran dukungan sosial rekan kerja. 

2. Manfaat Penelitian Praktis 

a. Bagi subjek 

Diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, gambaran, pemikiran 

yang bermanfaat berkaitan dengan bagaimana kreativitas guru ditinjau dari 

kepercayaan diri guru dan peran dukungan sosial rekan kerja. 

b. Bagi sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini menambah pemahaman mengenai pentingnya 

kreativitas bagi guru sehingga sekolah mampu menyediakan fasilitas yang 

memadai untuk meningkatkan kreativitas guru. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan sebagai 

acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama guna 

menyempurnakan hasil penelitian ini. 

 


