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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

 Dalam menjalani kehidupan sehari-hari masing-masing individu 

mempunyai usaha sendiri dalam melakukan penyesuaian diri dengan 

lingkungan, baik yang di lakukan secara sengaja atupun yang tidak di sengaja. 

Selain itu masing-masing individu juga mempunyai banyak dorongan yang 

mempengaruhi dirinya untuk melakukan hal yang di inginkannya. Tentunya 

dalam mememuhi semua itu tidak dapat di lakukan secara bersamaan namun 

harus berdasarkan kepentingan individu masing-masing. 

 Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri namun 

memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan dalam hidupnya. Kendala seperti inilah yang menuntut individu 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik itu dari segi 

tingkah laku, bahasa, adat istiadat, dan mematuhi norma-norma yang berlaku. 

 Proses penyesuaian diri ini sangatlah penting dalam kehidupan manusia. 

Jika di tinjau dari aspek psikologi klinis sering ditemui berbagai pernyataan 

dari para ahli yang menyebutkan bahwasannya kelainan kepribadian tidak lain 

adalah penyesuaian diri. Maka tidak dapat di pungkiri jika untuk menunjukkan 

kelainan-kelainan kepribadian sering ditemui istila Maladjusment, sebagai 

contoh seorang anak yang mengalami hambatan emosional yang 
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menyebabkan ia menjadi nakal maka secara otomatis anak tersebut di 

katakana sebagai Maladjustment child. 
1
 

 Penyesuaian diri tidak hanya tejadi dalam kehidupuna siswa yang normal 

saja, namun siswa yang dikategorikan kedalam siswa abnormal juga perlu 

melakukan penyesuaian diri yang positif agar dapat menjalani kehidupan 

sehari-hari dengan baik. Contoh siswa dengan gangguan tunagrahita yaitu 

anak yang mempunyai kemampuan di bawah standar dapat pula mengalami 

maladjustment dalam kehidupannya yang dipengaruhi oleh beberapa hal di 

antaranya faktor internal berupa diri sendiri dan faktor eksternal berupa 

lingkungan yang di tempatinya baik itu rumah, sekolah, dan taman bermain.  

 Kata tunagrahita berasal dari kata “ tuna” yang berati merugi sedangkan “ 

grahita” berarti pikiran. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami 

kekurangan pada intelegensinya. Kata lain dari anak tunagrahita adalah anak 

retardasi mental. Menurut WHO retardasi mental adalah suatu keadaan 

perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang ditandainya 

dengan adanya ketidakmampuan keterampilan selama masa perkembangan 

sehingga dapat mempengaruhi tingkat intelegensi seperti bahasa motorik dan 

sosial. 
2
Dengan demikian yang dimaksud anak tungrahita adalah anak anak 

yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata.
3
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 Terkait dengan situasi yang ada sekolah merupakan suatu wadah bagi 

siswa untuk mengembangkan potentsi yang ada pada dirinya baik berupa 

intelegensi ataupun potensi pribadi. Maka dari itu sekolah haruslah dapat 

menumbuhkan penyesuaian diri yang postif sehingga dapat terwujudnya 

kedisiplinan yang baik dan dapat tergapainya visi dan misi sekolah dengan 

baik pula.  

 Salah satu cara untuk merealisasikan hal tersebut, sebuah lembaga 

pendidikan haruslah memiliki satu element penting yaitu Guru bimbingan dan 

konseling karena dengan adanya program kerja dari  guru bimbingan dan 

konseling dapat memacu tingkat penyesuaian diri yang positif pada siswa . 

Jika di tinjau lebih jauh lagi banyak siswa yang mengalami penyusuaian diri 

terhadap lingkungan baru, di mana banyak siswa yang dapat menyesuaikan 

diri dengan mudah dan tidak jarang pula siswa yang mengalami kegagalan 

dalam penyesuaian diri sehingga mereka menghindari lingkungan baru yang 

dihadapinya selain itu ada pula siswa yang mempunyai konflik dengan 

temannya sehingga mereka terjebak dalam situasi kecemasan dan kurangnya 

ketenangan dalam menjalankan proses belajar mengajar. 

 Persoalan seperti ini tentunya akan membutuhkan peran Guru bimbingan 

dan konseling dalam menangani hal ini agar siswa tidak larut dalam frustasi 

karena kegagalan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan atau disebut 

dengan istilah maladjustment. Kegagalan dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungan  akan mengacu kepada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri 

dan orang lain. Adapun maladjusment yang di maksudkan disini  seperti 
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membolos, merokok, melawan guru, dan menyontek,kesulitan berkomunikasi  

dan lain sebagainya. Sejalan dengan masalah yang ada maka diperlukan cara 

penanggulangan agar siswa dapat melalukan penyesuaian diri yang positif. 

Berdasarkan realita di atas  peneliti menentukan mengusung judul “Pengaruh 

Guru Bimbingan Dan Konseling Terhadap Maladjustment Pada Siswa 

TunaGrahita Di  Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul” karena secara tidak 

langsung peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran Guru bimbingan dan 

konseling di lokasi tersebut. Selain itu alasan peneliti memilih Sekolah Luar 

Biasa Negeri 1 Bantul  di karenakan letak yang strategis dan selain itu pula 

lokasi Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul  merupakan instansi pendidikan  

yang tepat dalam menganalisis tingkat maladjustment karna di dalamnya 

terdapat siswa yang di kategorikan kedalam individu abdnormal baik secara 

fisik ataupun non fisik yang memerlukan penanganan khusus. Selain itu  

proses penyesuaian diri terhadap lingkungan baru terkadang lebih besar 

mendapat kendala, karena tidak semua siswa yang ada di Sekolah Luar Biasa 

Negeri 1 Bantul mempunyai keinginan sendiri untuk mengenyam pendidikan 

di tempat tersebut. Namun ada beberapa pula dari siswa yang di paksa oleh 

kedua orang tua sehingga mereka belum siap dengan siatuasi yang ada.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk maladjustment pada siswa Tuna Grahita di 

Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul? 

2. Faktor  apa yang menyebabkan  terjadinya maladjustment pada siswa Tuna 

Grahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul? 
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3. Bagaimana peran Guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

masalah maladjustment pada siswa Tuna Grahita di Sekolah Luar Biasa 

Negeri 1 Bantul? 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Menggambarkan  bentuk-bentuk maladjustment pada siswa sekolah luar 

biasa negeri 1 Bantul. 

2.  Menjelaskan faktor penyebab terjadinya maladjustment pada siswa Tuna 

Grahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul. 

3. Mendeskripsikan peran Guru bimbingan dan konseling dalam menangani 

masalah maladjustment pada siswa Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul. 

D. Kegunaan Penelitian  

Manfaat teoritik : 

 Hasil penelitian tentang “ peran guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi maladjustment pada siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 

Bantul” ini akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu pendidikan konseling melalui 

lembaga pendidikan.  

Manfaat praktis : 

 Penelitian tentang” pengaruh guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi maladjustment pada siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 

Bantul” ini di harapkan dapat menambah informasi ilmiah dalam dakwah 

Islam, khususnya di bidang konseling Islam, serta dapat melatih kekritisan 

peneliti terhadap pemanfaatan lembaga pendidikan. 


