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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan faktor utama yang menentukan mutu pendidikan. Gurulah

yang berada di garda terdepan dalam menciptakan sumber daya manusia. Guru

berhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar

mengajar. Sebab, di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas,

baik secara akademis, skill (keahlian), kematangan emosional, dan moral serta

spiritual. Maka akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan

tantangan zamannya. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai

kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas

profesionalnya (Kunandar, 2009).

Guru sebagai pekerjaan profesi, secara holistik berada pada tingkatan tertinggi

dalam sistem pendidikan nasional. Profesi guru masih dihadapkan pada banyak

permasalahan, karena profesi guru merupakan suatu profesi yang sedang tumbuh,

semua permasalahannya masih relevan untuk dibicarakan, salah satu diantaranya

profesi harus melalui pendidikan tinggi keguruan.

Profesi guru dibebani segudang tanggung jawab terhadap perubahan

pengetahuan yang mengarah pada perilaku murid menuju lebih baik. Guru

mempunyai peran dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Setiap sekolah
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membutuhkan sosok guru yang mempunyai kompetensi, guna mencerdaskan anak

didiknya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi pada saat ini, maka

seorang guru dituntut harus mampu memahami, menguasai, dan terampil

menggunakan sumber-sumber belajar baru di dirinya. Sumber belajar bukan hanya

guru, apabila guru tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, maka guru

tersebut akan mudah ditinggalkan oleh muridnya (Sagala, 2009).

The Americans with Disability Act (ADA) menyatakan bahwa individu

dengan kebutuhan khusus atau anak luar biasa harus mendapatkan akomodasi yang

memadai baik didunia pendidikan maupun didunia pekerjaan dan tidak boleh

mendapatkan diskriminasi. Hal tersebut di Indonesia ditindaklanjuti dengan UU

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5 ayat (2) bahwa “warga negara yang

berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh

pendidikan khusus” (dalam Agustien, 2013).

Guru sekoloah luar biasa/pendidikan khusus memiliki klasifikasi yang terdiri

dari guru kelas TKLB; guru kelas SDLB; guru mata pelajaran SDLB, SMPLB,

SMALB; guru pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan.

Berdasarkan PP RI No. 72 tahun 1991, anak luar biasa atau anak berkebutuhan

khusus terdiri dari kelainan fisik yang meliputi tuna netra, tuna rungu, serta tuna

daksa. Kelainan mental yang meliputi tuna grahita ringan dan sedang. Kelainan

perilaku yaitu tuna laras atau gabungan diantaranya. Termasuk diantaranya anak

autis, lambat belajar dan hiperaktif. Tidak jarang, guru sekolah luar biasa harus
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menggabungkan anak-anak yang memiliki gangguan berbeda di dalam satu kelas,

dengan alasan kurangnya tenaga pengajar di sekolah ataupun sebagainya.

Artinya, guru tersebut akan menghadapi berbagai gangguan dan perilaku dari

anak-anak luar biasa dan dituntut harus mampu menyesuaikan perlakuan terhadap

anak luar biasa sesuai dengan kelainan atau gangguan apa yang ditunjukkan anak

tersebut. Oleh karena itu, guru sekolah luar biasa harus mampu untuk bersikap adil

dalam memberi perhatian kepada semua murid yang berada di sekolah. Sebagai

seorang guru sekolah luar biasa dalam menghadapi hal tersebut merupakan suatu

tantangan yang tak mudah untuk dihadapi.

Banyak tuntutan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh guru, khususnya pada

guru sekolah luar biasa. Selain mencerdaskan anak, memberi teladan, menjadi orang

tua anak saat di sekolah, dan mengajari anak mengenai berbagai pelajaran yang

berguna untuk masa depan. Seorang guru sekolah luar biasa pun harus mampu untuk

menghadapi berbagai macam tingkah laku, kebiasaan, dan kekurangan serta

kelebihan yang dimiliki oleh setiap anak di sekolah tersebut. Sekolah Luar Biasa

tentunya menerima anak-anak dengan gangguan yang berbeda, seperti: tuna netra;

yang tidak dapat melihat, tuna rungu; yang tidak dapat mendengar, tuna wicara; tidak

dapat berbicara secara normal, tuna grahita; yang mentalnya terganggu, tuna daksa;

yang memiliki gangguan pada fisik, tuna laras; yang memiliki kelainan perilaku, serta

autis; yang tidak dapat bersosialisasi dengan baik.

Kemudian adanya beberapa anak yang moody, artinya ada anak yang memiliki

suasana hati yang dapat berubah-ubah; yang awalnya sedang gembira bermain puzzle
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tiba-tiba menangis tanpa sebab. Mengamuk; secara tiba-tiba anak suka teriak-teriak,

memukul-mukul meja atau memukul-mukul badannya sendiri. Kemudian anak juga

berperilaku sesuka hati; anak tidak bisa diam dengan menunjukkan perilaku lari

kesana-sini, mengganggu teman lain, bahkan ada yang mengganggu gurunya hingga

mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Menghadapi murid yang begitu

banyak dengan tingkah yang berbeda-beda seperti itu sangatlah sulit dan dibutuhkan

kesabaran yang lebih banyak bagi guru sekolah luar biasa.

Tugas dan peran yang berbeda tentunya dimiliki oleh guru sekolah luar biasa

dan guru sekolah biasa. Saat guru sekolah biasa hanya berhadapan dengan anak-anak

biasa yang hanya menunjukkan kenakalan biasa layaknya seorang anak, saat yang

sama pula guru sekolah luar biasa harus menghadapi anak-anak dengan gangguan,

kebiasaan dan keunikan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing anak. Perbedaan

peran yang dimiliki oleh guru sekolah luar biasa dan guru sekolah biasa inilah yang

menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai kesabaran atau bagaimana

regulasi emosi yang dimiliki seorang guru sekolah luar biasa dalam menghadapi anak

muridnya apakah dipengaruhi oleh kepribadian.

Menurut Cohen & Armeli (dalam Coon, 2005; dalam Ikhwanisifa) salah satu

faktor yang dapat mempengaruhi regulasi emosi seseorang adalah kepribadian. Setiap

individu memiliki kepribadian yang berbeda, maka tingkat regulasi emosi yang

dimiliki pun berbeda. Terdapat banyak teori yang telah dikembangkan guna mengenal

kepribadian. Beberapa teori yang telah banyak memberi kontribusi dalam

pengembangan ilmu psikologi, salah satu teori yang mengemukakan adanya lima
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bentuk tipe kepribadian yang dikembangkan oleh McCrae dan Costa dikenal dengan

big five personality. Menurut teori tersebut terdapat lima bentuk kepribadian yang

mendasari perilaku individu, yaitu: extraversion, agreeableness, conscientiousness,

neuoriticism, openness to experiences (Ghufron, 2012).

Namun, pada penelitian ini peneliti hanya membahas salah satu dari lima

bentuk kepribadian tersebut, yaitu extraversion. Hal ini disebabkan oleh peneliti

hanya ingin fokus pada satu bentuk kepribadian saja, bentuk kepribadian tersebut jika

dilihat dari ciri-cirinya sangat sesuai jika dimiliki oleh seorang guru khususnya dalam

menghadapi anak-anak luar biasa. Tipe kepribadian ekstraversi, merupakan suatu tipe

kepribadian yang individu khususnya dalam hal kemampuan menjalin hubungan

dengan dunia luarnya. Karakteristik kepribadian ini dapat dilihat melalui luasnya

hubungan individu dengan lingkungan sekitar dan sejauh mana kemampuan mereka

menjalin hubungan dengan individu yang lain, khususnya ketika berada pada

lingkungan baru, dan bagaimana individu mampu menerima apapun keadaan yang

dimiliki oleh orang-orang sekitar individu tersebut.

Pribadi ekstraversi akan ditunjukkan melalui sikap hangat, ramah, penuh

kasih sayang, serta selalu menunjukkan keakraban terutama pada orang yang telah

dikenal. Individu dengan tipe kepribadian ekstraversi cenderung tegas dalam

mengambil keputusan serta tidak segan-segan menempatkan dirinya dalam posisi

kepemimpinan, selalu menunjukkan sikap yang aktif terhadap perubahan keadaan dan

selalu membutuhkan suasana yang mampu membuatnya gembira sehingga sikapnya

cenderung periang terutama dalam mengapresiasikan emosi. Orang ekstraversi selalu
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dipengaruhi oleh dunia di luar dirinya. Orientasi utamanya tertuju keluar yakni

pikiran, perasaan, dan tindakannya terutama ditentukan oleh lingkungan, baik

lingkungan sosial maupun non-sosial.

Eysenck mengatakan bahwa kepribadian bersifat bipolar dan mengikuti

distribusi kebanyakan bahwa mendapat skor hampir mendekati nilai tengah setiap

sifat dan hanya beberapa orang saja yang dinilai ekstrem (Feist dan Feist, 2008).

Pribadi yang tinggi nilai neurotisnya cenderung mudah menjadi cemas,

temperamental, mengasihani diri, emosional dan rapuh terhadap gangguan yang

berkaitan dengan stress. Pribadi yang memiliki skor neurotis rendah biasanya tenang,

bertempramen lembut, puas diri dan tidak berperasaan. Pribadi yang tinggi skor

ekstraversinya cenderung penuh perhatian, mudah bergabung, aktif bicara, menyukai

kelucuan, aktif dan bersemangat. Sebaliknya, pribadi yang memiliki skor

ekstraversinya rendah cenderung tidak peduli, penyendiri, pendiam, serius, pasif dan

kurang mengekspresikan emosi yang kuat.

Keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience) membedakan

pribadi yang lebih menyukai keragaman dengan pribadi yang memiliki kebutuhan

besar akan kedekatan dan yang memperoleh rasa nyaman dari hubungan mereka

dengan orang-orang dan hal-hal yang dikenal. Pribadi dengan keterbukaan tinggi

cenderung mencari pengalaman-pengalaman yang berbeda dan cenderung kreatif,

imajinatif, penuh ingin tahu dan liberal. Adapun pribadi yang tidak mau terbuka

biasanya konvensional, lebih realistik, konservatif dan tidak begitu ingin tahu.
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Pribadi yang memiliki skor tinggi pada kebersetujuan (agreeableness)

cenderung mudah mempercayai siapapun, murah hati, suka menolong, dapat

menerima keadaan dan baik hati, sementara pribadi dengan skor rendah secara umum

mudah curiga, pelit, tidak ramah, mudah terluka dan selalu mengkritik orang lain.

Faktor kelima adalah Conscientiousness menggambarkan pribadi yang teratur atau

tertib, penuh pengendalian diri, terorganisasi, ambisius, fokus pada tujuan dan

disiplin diri. (Feist dan Feist, 2008).

Gross menyatakan bahwa regulasi emosi dapat mempengaruhi tingkat emosi

dan positif atau negatifnya emosi yang akan terbentuk (Gross, 1999). Gross juga

menyatakan bahwa regulasi emosi yang menonjol secara jelas dalam kesehatan fisik

dan fisiologis (Gross, 1999).

Regulasi emosi sebagai salah satu jenis coping dalam mengatasi

permasalahan. Guru yang menghadapi anak-anak luar biasa sering mengalami

kesulitan ketika menghadapi perilaku dan emosi dari anak-anak didiknya. Menurut

paparan di atas regulasi merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji

lebih lanjut dari tinjauan psikologis. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan, yaitu

untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara kepriadian ekstraversi dengan

regulasi emosi dan peneliti mengambil judul Regulasi Emosi Ditinjau Dari

Kepribadian Ekstraversi Pada Guru SLB Pekanbaru.
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B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara kepribadian ekstraversi dengan regulasi emosi

pada guru SLB di Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara kepribadian ekstraversi dengan regulasi

emosi pada guru SLB di Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah benar-benar penelitian yang berasal dari ide peneliti

sendiri. Meskipun sebelumnya sudah ada penelitian mengenai regulasi emosi juga,

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widuri (2010) judulnya adalah kepribadian big

five dan strategi regulasi emosi ibu anak ADHD.

Tetapi, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya,

perbedaannya terletak pada metode penelitian, metode pengambilan sampel dan juga

variabel x, kemudian peneliti ingin menguji serta mengetahui dalam bentuk variabel,

subjek, lokasi dan waktu yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,

maka peneliti ingin mengetahui bagaimana hasil dari penelitian tentang Regulasi

Emosi Ditinjau Dari Kepribadian Ekstraversi.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah referensi ilmiah di bidang Psikologi Pendidikan mengenai regulasi

emosi ditinjau dari kepribadian ekstraversi.

2. Manfaat Praktis

a. Individu yang berpengaruh di kehidupan anak-anak luar biasa

Membantu untuk lebih meningkatkan kesadaran agar lebih menghargai dan

menyayangi anak-anak luar biasa seperti anak-anak biasa lainnya. Kemudian, untuk

lebih memperhatikan dan meningkatkan regulasi emosi pada masing-masing

individu, sehingga emosi tetap dalam kondisi stabil.

b. Bagi pihak pendidik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk membantu guru-guru

dan pihak-pihak yang terkait sebagai dasar mengetahui kepribadian dan regulasi

emosi guru dalam mengajar anak-anak luar biasa.


