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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum SLB Negeri 1 Bantul 

1. Sejarah Singkat 

  Pada tahun 1971 alumni sekolah guru pendidikan luar biasa 

(SGPLB) merintis Sekolah luar biasa A untuk penderita tunanetra dan 

sekolah luar biasa C untuk penderita  tunagrahita  di kelas khusus lokal SD 

Kalitren kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta dengan 2  jumlah siswa 

penderita tunanetra, dan 13 siswa penderita tunagrahita. Pada tahun 

sesudahnya yaitu 1972 perintis SLB untuk SLB B penderita tunarungu 

wicara dan SLB C untuk penderita tunagrahita dikompleks SMEA 

Sitodirjan, kecamatan Ngampilan, Yogyakarta dengan jumlah siswa 

tunarungu sebanyak 9 siswa dan jumlah siswa tunagrahita sebanyak 18 

siswa. Tepat pada tahun yang sama pula SGPLB menempati komplek 

yang sama.  

  Pada tahun 1973 perintis SLB untuk SLB D penderita tundaksa 

dengan jumlah siswa sebanyak 9 orang di mana lokasi tersebut bertempat 

di sebuah rumah dari salah satu wali murid yang bernama Hadisudarmo 

yang beralamatkan Condronegaran MD 3/78 Kecamatan Mantrijeron, 

Yogyakarta. Tiga tahun setelahnya SLB B dan SLB C Sitodirjan 

berpindah lokasi ke jalan Bintaran tengah No. 03 mengikuti SGPLB yang 

pada waktu itu telah menempati gedung yang berada di lokasi tersebut. 

Akhirnya pada tahun 1977 SLB A,B,C, dan D  berpindah lokasi ke jalan 
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Wates 147, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 

Daerah istimewa Yogyakarta mengikuti SGPLB yang telah lebih dahulu 

menempati gedung di lokasi tersebut dan telah memiliki gedung permanen 

disana. Seiring dengan perkembangan yang ada pada instansi pendidikan 

tersebut SGPLB dialihfungsikan menjadi sekolah luar biasa negeri 

Yogyakarta. Pada tahun 2010-2014 sekolah luar biasa negeri Yogyakarta 

menjadi SLB Negeri 1 Bantul dengan SK gubernur DIY No. 40/2010.  

  Adapun perintis dari sekolah luar biasa ini terdiri dari tiga orang yang 

berpengaruh di dalamnya mereka adalah Sukendra, Marsudi hadiwarsito 

dan Siti Rohayu Ds. Karena perkembangan yang begitu pesat maka mara 

perintis SLB tersebut membuat keputusan untuk membagi penanggung 

jawab dari masing-masing bidang yang ada di antarnya: 

SLB A (tunanetra)   : Drs. Rustanto 

SLB B (tunarungu wicara) : Dra. Sukartina 

SLB C (tunagrahita)  : Dra. Sri Sarwasih 

SLB D (tunadaksa)   : Drs. Marsudi Hadiwarsito  

 Seiring dengan perkembangan pesat yang terjadi pada instansi 

pendidikan sekolah luar biasa negeri 1 Bantul juga beberapa kali 

mengalami pergantian kepala sekolah. Adapun nama-nama orang yang 

pernah menjadi kepala sekolah di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul 

sebagai berikut: 

Drs. Rustanto    (1996-2003) 

Dra. Sri Warsih  (2003-2010) 
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Dwi Hidayat S,Ip  (2010-2013) 

Martina Tri Wantini S, Pd (2013- Sekarang)  

2. Profil Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul  

 Sekolah luar biasa negeri 1 Bantul terletak di jalan Wates 147, Desa 

Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Profinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dengan luas tanah sekitar 2,95 Hektar atau 29,562 

Meter persegi. Adapun profil secara jelas sebagai berikut:  

a. Nama sekolah  : SLB Negeri 1 Bantul  

b. Status sekoah   : Negeri  

c. Jenis pelayanan   : 

1) Tunanetra    5) Tunadaksa  

2) Tuna rungu   6) Tunadaksa ringan  

3) Tuna grahita    7)  Tunagrahita ringan   

4) Tunadaksa    8)  Autis  

d. Alamat lengkap :  

1) Jalan/Desa  : Jalan Wates 147, KM 3, Ngestiharjo 

2) Kecamatan  : Kasihan  

3) Kabupaten  : Bantul  

4) Profinsi   : Daerah Istimewa Yogyakarta  

5) No telepon  : (0274) 374410 

6) No fax   : (0274) 378990 

7) Email   : slbn 1 Bantul@yahoo.co 

e. NSS  : 92.104.01.03.002 

mailto:bantul@yahoo.co
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f. NPSN : 20400162 

g. NPWP  : 00.054.147.3.543.000 

h. Izin Operasional : 

1) SK 106/0/1996 tentang pendirian SLB Negeri 1 Bantul pada 

tanggal 23 April 1996 

2) SK Gubernur No 126/2003 tentang perubahan nama dari SLB 

Negeri 1 Bantul menjadi SLB Negeri 3 Yogyakarta tanggal 1 

Oktober 2003 

3) SK Gubernur No. 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas 

peraturan gubernur DIY No 36 tahun 2008 tentang organisasi 

dan tata kerja UPTD dan UPLTD DIY 

i. Tanah dan Bangunan  

1) Status tanah  : hak pakai no 0005    

2) Luas Tanah   : 29,562 m2 

3) Luas Bangunan   : 11.440 m2 

4) Nama pemegang hak : pemerintah propinsi  

3. Visi dan Misi Sekolah  

Visi : mandiri, terampil, berprestasi, pandai, beriman, dan bertakwa. 

Misi : 

a) Menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, 

kemampuan dan kebutuhan individu anak. 
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b) Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

c) Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 

d) Menrapkan tingkah laku sopan santun terhadap guru, orang tua, 

teman sebaya, dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 

e) Melengkapi sarana dan administrasi pembelajaran di masing-

masing kelas. 

f) Membina rasa cinta alam dalam kehidupan rumah, sekolah, dan 

masyarakat. 

g) Menyiapkan dan pembekalan lomba kegiatan guna meraih prestasi 

bagi anak. 

h) Membekali sikap mental dan keahlian anak untuk dapat mandiri 

dalam kehidupan masyarakat. 

Tujuan : 

Untuk mencapai cita-cita lembaga maka SLB Negeri 1 Bantul merasa 

perlu menetapkan tujuan dan rencana induk dan pengembangan sekolah 

yang ditetapkan sebagai program kerja jangka mengenah sebagai berikut: 

a) Menyelenggarakan pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum 

tingkat satuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan kondisi, 

potensi, kemampuan, dan kebutuhan individu siswa. 

b) Menyelenggarakan pembelajaran yang menggunakan strategi, 

metode, media dan teknik evaluasi yang disesuaikan dengan 

kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu siswa.  
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c) Menyelenggarakan pendekatan pembelajaran yang kreatif, inovatif, 

efektif dan menyenangkan. 

d) Menyelenggarakan sistem pembelajaran secara inklusif melalui 

kerja sama dengan sekolah reguler.  

e) Menyelenggarakan keterampilan yang berbasis kondisi, potensi, 

kemampuan dan kebutuhan individu siswa serta disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. 

f) Menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi secara profesional 

dengan layanan medis, sosial, psikolofis, dan vokasional bagi 

warga sekolah dan masyarakat di lingkungan sekolah yang 

membutuhkan.  

g) Menyelenggarakan pemenuhan sarana dan prasarana yang di 

perlukan bagi proses kelancaran belajar dan pelayanan siswa.  

h) Menyelenggarakan dan mengikutsertakan tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam berbagai latihan, lanjutan studi dan sertifikasi 

sehingga tenaga pendidik dan kependidikan memenuhi standar 

nasional pendidikan. 

i) Menyelenggarakan sistem management berbasis sekolah (MBS) 

secara professional transparan, akuntabel dan partisipatorik.  

j) Menyelenggarakan sistem keuangan secara profesional transparan, 

akuntabel dan partisipatorik.  

k) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, ramah, 

aksesibel, untuk semua warga sekolah. 
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l) Menggunakan teknologi informasi yang handal pada sistem 

managemen, pembelajaran, dan penyebaran informasi.  

m) Melakukan penyebarluasan informasi keberadaan sekolah kepada 

masyarakat luas. 

n) Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam mengakses  

sumber dana, tenaga ahli, sarana dan prasarana, informasi, ilmu 

pengetahuan, dan perolehan kesempatan kerja alumni.  

4. Keadaan karyawan, guru, dan siswa sekolah luar biasa negeri 1 Bantul  

  Jumlah guru yang mengajar di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul 

secara keseluruhan berjumlah 127 orang. Jumlah siswa yang terdaftar di 

sekolah luar biasa negeri 1 Bantul secara keseluruhan pada tahun 2017 

berjumlah 334 siswa. Namun jumalah siswa yang tergolong sebagai siswa 

tunagrahita sebanyak 135 siswa. Sedangkan jumlah karyawan sebanyak 34 

orang. 

a. Keadaan karyawan di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul  

 Berdasarkan data pada tabel no 1 karyawan yang ada di sekolah luar 

biasa negeri 1 Bantul secara keseluruhan sudah menduduki bagian masing-

masing. Selain itu karyawan yang bertugas di bagian masing-masing 

sebagian besar telah sesuai dengan gelar pendidikan yang dimiliki.  

 Berdasarkan data yang ada tidak secara otomatis menjadi data 

permanen, tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa mendatang akan 

adanya penambahan kedudukan, pergantian kedudukan, dan lain 

sebagainya hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.  
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b. Keadaan guru di sekolah luar biasa negeri 1  Bantul 

Guru atau tenaga pendidik merupakan unsur utama yang harus ada di 

suatu instansi pendidikan dalam hal ini di khususkan pada sekolah luar 

biasa negeri 1 Bantul. Tenaga pendidik yang ada di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul tersebut mempunyai golongan pendidikan yang 

berbeda-beda mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, DIPLOMA, hingga 

sarjana. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2. 

 Berdasarkan data pada tabel no 2 dapat dilihat bahwasannya tenaga 

pendidik di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul sebagian besar 

berpendidikan starata 1. Selain itu sebagian besar dari tenaga pendidik 

yang ada di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul menempati bidang yang 

diampuh telah disesuaikan dengan kompetensi pendidikan 

sebagaimana mestinya. Jika ditinjau dari agama terlihat bahwa guru 

yang beragam Islam sebanyak 111, Kristen 5, dan Katholik 11. 

 

c. Keadaan siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul 

 Setelah diketahui jumlah guru beserta gelar dan jabatan pendidikan 

ada di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul maka untuk mengetahui 

jumlah siswa tunagrahita yang ada di sekolah tersebut peneliti 

mencantumkan keadaan siswa tunagrahita. Siswa tunagrahita yang ada 

di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul sebanyak 135 orang dengan 

agama, umur, serta jenis kelamin yang berbeda. Hal tersebut secara 

rinci dapat dilihat pada tabel 3.  
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 Berdasarkan tabel no 3 terlihat bahwa siswa dengan jenis kelamin 

laki-laki lebih dominan dari siswa yang berjenis kelamin peremuan. 

Baik itu dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Siswa tunagrahita 

dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 84 orang dan siswa dengan 

jenis kelamin perempuan berjumlah 51 orang. Selain itu jika ditinjau 

dari segi agama dapat di lihat bahwa siswa dengan agama Islam 

sebanyak 126 orang , siswa dengan agama Kristen sebanyak 5 orang 

dan siswa yang beragama katholik sebanyak 4 orang. 

 

5. Program Pendukung Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul 

 Sekolah luar biasa negeri 1 Bantul merupakan sekolah yang di 

peruntukkan untuk siswa yang mempunyai gangguan khusus. Meski 

demikian program-program yang ada di sekolah tersebut tidak jauh 

berbeda dari program pada sekolah biasanya, namun tentunya tetap 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa.Adapun program pendukung yang 

terdapat di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul sebagai berikut: 

a. Sepak bola     h. English club 

b. Bola volley    i. Pancak silat 

c. Musik     j. Teater 

d. Pecinta alam  (PA)   k. Taek kwondo   

e. PMR     l. Tata boga 

f. Bola basket    m. Pertukangan  

g. Pramuka     n. Tari   
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6. Keadaan sarana dan prasarana  

 Keadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul sangatlah mendukung proses belajar dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki 

sekolah luar biasa negeri 1 Bantul sebagai berikut : 

 Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa ada beberapa sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul baik itu sarana 

dan prasarana pokok ataupun yang mendukung seperti sanggar kerja 

terlindung, perpustakaan, asrama siswa, fasilitas olahraga dan taman 

bermain, ruang tata boga, ruang tari. Secara keseluruhan sarana dan 

prasarana yang ada dapat menjadi faktor pendukung siswa dalam 

meningktkan potensi yang ada pada individu siswa di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul. Selain itu secara keseluruhan keadaan sarana dan 

prasarana yang ada masih dalam keadaan baik. 

 

7. Pembagian Jenjang Pendidikan  

  Sekolah luar biasa negeri 1 Bantul menyediakan berbagai layanan 

jenjang pendidikan yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang di 

inginkan baik dari siswa, wali murid, dan dari pihak sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul. Maka dari itu instansi pendidikan ini membagi ke dalam 

beberapa bagian jenjang pendidikan. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat 

pada tabel 5. 
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  Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa kegiatan belajar mengajar 

(KBM) yang ada di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul terbagi ke dalam 

beberapa kategori di antaranya tunanetra A, tunarungu B, tunagrahita 

ringan C, tunagrahita sedang C1, tunadaksa ringan D, dan autis di mana 

secara keseluruhan terbagi ke dalam beberapa tingkatan mulai dari 

tingkatan TKLB sampai dengan SMALB. Berbeda dengan penderita autis 

yang hanya terbagi menjadi dua tingatan yaitu TKLB dan SDLB.  

 

8. Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul 

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti, serta didukung oleh beberapa dokumen yang berkaitan untuk 

mengetahui berbagai hal tentang komunikasi dan konseling di sekolah luar 

biasa negeri 1 Bantul sebagai berikut: 

“guru bimbingan dan konseling di SLBN 1 Bantul ini ada 2 ada yang 

umum dan ada yang khusus, kalau yang umum menangani seluruh siswa 

kalau yang khusus setiap wali kelas secara otomatis merangkap menjadi 

guru bimbingan dan konseling”  

 

  Berdasarkan pemaparan dari ibu Sunartini, S.Pd selaku guru 

bimbingan dan konseling pada jurusan tunagrahita di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul peneliti menyimpulkan bahwasannya guru bimbingan dan 

konseling dikategorikan ke dalam dua bagian di antaranya kategori umum 

dan khusus : 

a. Guru bimbingan dan konseling secara umum: kegiatan bimbingan dan 

konseling yang dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling 
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yang mencakup segala jurusan yang ada di sekolah luar biasa negeri 1 

Bantul yaitu seorang guru yang ditunjuk oleh pihak sekolah selaku 

guru bimbingan dan konseling. 

b. Guru bimbingan dan konseling secara khusus: kegiatan guru dan 

bimbingan konseling yang dilakukan oleh beberapa guru bimbingan 

dan konseling yang hanya berfokus pada jurusan tertentu seperti 

tunagrahita, tunanetra, autis, dan lain sebagainya. Dengan kata lain 

setiap wali kelas dari jurusan tertentu maka secara otomatis akan 

menjadi guru bimbingan dan konseling yang bertugas manangani hal 

bimbingan dan konseling. 

 

B. Bentuk-Bentuk Maladjustment Pada Siswa Tunagrahita Di Sekolah Luar 

Biasa Negeri 1 Bantul 

1. Tidak Pernah Berkomunikasi Secara Verbal Dengan Guru Dan Teman 

 Masih menurut sumber guru bimbingan dan konseling (ibu Sunartini) 

bahwasannya pada jurusan tunagrahita terdapat beberapa bentuk 

maladjustment yang terjadi pada siswa tunagrahita di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul. Contoh kasus pertama adalah : 

  Menurut ibu Sunartini, S.Pd ada beberapa bentuk maladjustment 

yang terjadi pada siswa tunagrahita yang sampai sekarang belum bisa 

diatasi diantaranya seorang siswa yang di dalam kelas dan semenjak 

masuk ke sekolah luar biasa negeri 1 Bantul tidak pernah berkomunikasi 

dengan guru dan teman-temannya, siswa tersebut tidak pernah 
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mengeluarkan sepatah katapun dalam proses belajar mengajar, siswa 

tersebut ketika ditanya atau diajak untuk berinteraksi tidak pernah 

menjawab atau merespon ia hanya diam. Namun yang menjadi pertanyaan 

besar bagi guru bimbingan dan konseling adalah siswa tersebut bersikap 

normal jika di luar kelas dan di lingkungan keluarganya. Siswa yang 

bersangkutan merupakan siswa pindahan yang sebelumnya juga 

mengalami hal yang sama. Adanya permasalahan seperti membuat pihak 

guru kesulitan dalam proses belajar mengajar karena mereka tidak dapat 

mengetahui apakah siswa tersebut faham atau tidak tentang materi 

pelajaran yang disampaikan guru. Sejauh ini guru bimbingan dan 

konseling masih melakukan tindakan komunikasi dengan orang tua untuk 

mengkaji lebih dalam tentang masalah maladjustment ini. 

  Pada awalnya ibu Sukartini mengira itu hanya tahap awal dalam 

penyesuaian diri dari siswa tersebut ternyata setelah beberapa lama 

keadaan masih tidak membaik dan malah semakin parah karena siswa 

tersebut sering berbohong kepada orang tua bahwa di sekolah ia 

berinteraksi seperti biasa ia berinteraksi dengan orang tua terhadap guru 

dan teman di lingkungan sekolahnya. Hal yang paling sulit adalah pihak 

orang tua yang selalu memperayai apa yang dikatakana oleh anaknya 

tanpa melakukan pengecekan informasi yang diberikan oleh anaknya. 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sunartini sebagai 

berikut:  

“Di kelas ada seorang siswa yang sangat susah di ajak berkumunikasi, 

ketika proses belajar mengajar ia tidak pernah memberikan respon-
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rspond verbal, sehingga saya kesulitan menangani siswa tersebut, 

awalnya saya mengira hal tersebut hanya tahap pertama untuk dia 

menyesuaikan dengan lingkungannya, namun semakin hari tidak 

pernah ada perubahan,siswa ini juga sering berbohong kepada orang 

tua”.
1
 

   

  Kasus di atas merupakan sebuah kasus besar bagi guru bimbingan 

dan konseling di jurusan tunagrahita karena sudah beberapa lama kasus 

tersebut belum bisa di atasi, kasus tersebut sudah diajukan pada guru 

bimbingan dan konseling inti namun sampai saat ini tidak membuahkan 

hasil dan untuk saat ini pihak sekolah masih menggali dan mengkaji 

berbagai informasi tentang siswa yang bersangkutan, dan sementara yang 

berkaitan dengan interaksi secara verbal lebih dikembalikan ke pihak 

orang tua.  

  Berdasarkan kasus diatas dapat di golongkan kedalam ganguan 

kecemasan sosial atau fobia sosial. Kecemasan merupakan keadaan hati 

yang di tandai dengan gejala seperti terjadi ketegangan jasmani dan secara 

spontan seseorang mengantisipasi datangnya bahaya kecemasan 

melibatkan perilaku perasaan dan respon psiologis.  

  Sedangkan yang dimaksud dengan kecemasan sosial takut akan 

situasi sosial dan interaksi dengan orang lain yang secara otomatis dapat 

membawa kritik, evaluasi diri, dan pertimbangan dalam diri individu yang 

bersangkutan.
2
 

                                                           
     

1
 Wawancara Dengan Guru Bimbingan Dan Konseling ( Sunnatini S.Pd ) Tanggal 21 

November 20017. 

     
2
 Duran, V Mark, Intisari Psikologi Abnormal (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2006 )  
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  Dengan kata lain kecemasan sosial adalah bentuk fobia sosial yang 

ringan yang merupakan ketakutan secara berlebihan terhadap kehadiran 

orang lain. Individu dengan gangguan kecemasan sosial berusaha untuk 

menghindari situasi tertentu. Dengan demikian individu yang menderita 

fobia sosial menghindari orang lain karena takut dikritik, contohnya 

seperti takut berbicara atau menampilkan diri di depan umum, makan di 

depan umum atau aktifitas-aktifitas lain di depan umum yang dapat 

menimbulkan kecemasan.  

  Kasus di atas merupakan bentuk-bentuk maladjustment yang 

tergolong kedalam penyimpangan penyesuaian diri yang ditandai dengan 

timbulnya rasa imferiority atau perasaan rendah diri yang dipengaruhi oleh 

beberapa aspek baik itu aspek fisik maupun aspek psikologis seperti 

kecerdasan yang berada di bawah rata-rata.  

 

2. Ketakututan Yang Berlebihan 

  Kasus lainnya yang ada di jurusan tunagrahita sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul adalah seorang anak yang mempunyai rasa ketakutan yang 

berlebihan. Menurut ibu Sunartini S.Pd ada kasus maladjustment lain di 

lingkungan tunagrahita seperti siswa yang mempunyai rasa ketakutan yang 

berlebihan terhadap lingkungan baru, menurut informan siswa tersebut 

sering memberontak seperti berteriak dan berlari ke luar kelas yang 

menyebabkan siswa lain terganggu, pihak guru terkadang sedikit kualahan 

karena aksi pemberontakan yang terjadi hal tersebut disebabkan karena 
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terkadang membahayakan fisik dari guru yang menanganinya. 

Sebagaimana wawancara berikut ini.  

“Kasus lainnya yang terjadi di sekolah ini adalah seorang anak yang 

mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan, ia sangat takut 

berkomunikasi dengan lingkungan yang baru, itu dapat menggangu 

teman-teman yang lain, kami dari pihak guru mengambil tindakan 

seperti mengunci pintu dari luar agar ia tidak membahayakan orang 

lain” 
3
 

 

  Selain informasi yang di dapatkan dari guru bimbingan dan 

konseling jurusan tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul peneliti 

juga mendapatkan informasi dari siswa dan orang tua siswa. Sebagaimana 

wawancara berikut ini   

“ takut mbak, gak mau, diketawain” 
4
 

 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang bersangkutan 

dapat di simpulkan bahwasannya ada rasa takut yang terjadi dalam diri 

siswa hal tersebut di karenakan teman-teman terkadang menertawakannya 

yang membuat ia takut dan selalu ingin pulang dan menghindari situasi 

yang ada.  

 Kasus diatas di golongkan ke dalam gangguan kepribadian yaitu 

bagian dari sifat karakter di luar kontrol yang ditemukan pada sebagian 

besar orang. Hal ini di sebakan bila kepribadian seseorang tidak fleksibel 

dan maladaftif sehingga dapat menyebabkan gangguan fungsional 

sehingga dapat di golongkan ke dalam gangguan kepribadian.  

                                                           
     

3
  Ibid  

     
4
  Wawancara Dengan Siswa Tunagrahita Yang Mengalami Maladjustment (Evan) Pada 

Tanggal 27 November  
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 Adapun tingkah laku individu yang mengalami gangguan 

kepribadian seperti ketergantungan yang berlebihan, ketakuatan yang 

berlebihan, kesedihan yang mendalam, kemarahan yang tidak dapat di 

kontrol, dan jika masalah tidak ditangani maka penderitanya akan di 

penuhi oleh perasaan ketidakpuasan. Individu dengan gangguan 

kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor 

temperamental, faktor biologis, dan faktor fisikoanalisis.  

 Gangguan kepribadian di kelompokkan ke dalam tiga bagian di 

antaranya sebagai berikut :  

a. Kelompok A, terdiri dari gangguan kepribadian paranoid, schizoid, 

dan skizotipal. Individu dengan gangguan seperti ini terkadang terlihat 

aneh. 

b. Kelompok B, terdiri dari gangguantipikal antisosial, histrionik, dan 

narsistik. Individu dengan gangguan ini sering kali terlihat dramatik, 

dan emosional yang tidak menentu.  

c. Kelompok C, terdiri dari gangguan kepribadian menghindar, obsesif-

kompulsif, dan dependen. Individu dengan gangguan seperti ini sering 

tampak cemas atau ketakutan. 

 Berdasarkan keterangan di atas pada kasus salah satu siswa 

tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul dapat di golongkan ke 

dalam gangguan kepribadian kelompok C. Hal tersebut karena siswa 

yang bersangkutan selalu menampakkan respon-respon ketakutan yang 

berlebihan.  



18 

 

Kasus di atas merupakan bentuk-bentuk maladjustment yang tergolong 

kedalam penyimpangan penyesuaian diri yang ditandai dengan timbulnya 

rasa inadequasy atau perasaan tidak mampu.  

 

3. Kelainan Seksual  

  Beranjak dari kasus di atas pada kasus ketiga ini tidak kalah 

menarik dengan kasus yang pertama dan kedua di mana menurut guru 

bimbingan dan konseling siswa tunagrahita ibu Sunartini S.Pd di jurusan 

tunagrahita terdapat siswa mengalami maladjustment berupa kelainan 

seksual, siswa tersebut mengalami maladjustment seperti seks yang 

berlebihan contohnya ketika ia melihat lawan jenis yang cantik secara 

otomatis fisiknya mengalami reaksi-reaksi yang abnormal selain itu ada 

perilaku yang menyimpang lainnya terjadi pada siswa tersebut seperti 

memeluk dan mencium teman secara tidak wajar yang hal tersebut 

tentunya berdampak buruk bagi temannya yaitu temannya merasa risih 

dengan keberadaannya.  

“Nah kasus yang masih ada sampai detik ini adalah ada seorang anak 

yang mengalami kelainan seksual, ketika melihat lawan jenis yang 

cantik dia langsung beraksi seperti maaf, respon fisik yang abnormal. 

Sampai detik ini kami belum mengetahui apa yang membuat siswa 

tersebut mengalami kelainan seksual”. 
5
 

 

                                                           
     

5
 Ibid  
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  Kelainan seksual adalah gangguan yang melibatkan ketertarikan 

seksual terhadap objek yang tidak biasa atau beraktifitas seksual secara 

tidak biasa.
6
 Beberapa jenis dari kelainan seksual sebagai berikut :  

a. Eksibionisme adalah kelainan seksual yang suka memperlihatkan 

organ intim kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya.  

b. Fethisisme adalah gangguan seksual jika penderitanya akan mencapai 

kepuasan seksual dengan menggunakan objek selain manusia paling 

sering di gunakan adalah pakaian dalam perempuan, sepatu, atau item-

item lainnya.  

c. Froteurisme adalah kelaian seksual apabila penderitanya terutama pria 

menyentuh, merabah, atau meremas bagian tubuh wanita tanpa 

persetujuan dari wanita yang bersangkutan. 

d. Pedofilia adalah gangguan yang melibatkan aktifitas seksual dengan 

anak-anak umumnya dengan usia di bawah 13 tahun.
7
 

e. Masturbasi adalah gangguan seksual seperti rangsangan yang sengaja 

dilakukan pada organ alat kelamin dengan tujuan mendapatkan 

kepuasan seksual.
8
 

  Berdasarkan pemaparan di atas maladjustment yang terjadi pada 

siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul adalah kelainan 

                                                           
     

6
 Kartono, Kartini, Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual, ( Bandung,Mandar Maju: 

2009 ) Hal. 12 

     
7
 David, Gerald C, Neale,Dkk, Psikologi Abnormal, ( Jakarta, Rajawali Pers, 2006) Hal .31 

     
8
 Sri Sunarsih, Sugi Purwanti, Amik Hosidah, Hubungan Frekuensi Paparan Media Fornografi 

Dengan Frekuensi Perilaku Masturbasi Remaja Putra Di SMK  Wongserejo Gembong Kebumen 

 ( Purwokerto : 2010) Hal. 88 
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seksual yang berupa masturbasi karena sesuai dengan informasi dan 

teori yang ada.  

4. Tingkat Emosi Yang Berlebihan 

  Bentuk maladjusment lainnya yang ada di jurusan tunagrahita 

sekolah luar biasa negeri 1 Bantul adalah seorang siswa yang mempunyai 

tingkat emosi yang berlebihan seperti sedih yang berlebihan, senang yang 

berlebihan seperti tetawa dan berteriak sekeras kerasnya reaksi seperti itu 

biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa ada hal yang menyebabkannya. 

Awalnya rekasi tiba-tiba yang ditampakkan siswa tersebut terkadang 

membuat banyak pihak yang merasa heran, namun semakin hari siswa dan 

guru sekitar sudah terbiasa dan memahami apa yang terjadi. Adanya hal 

tersebut dapat mengganggu siswa lain yang sedang dalam proses belajar 

mengajar seperti buyarnya konsentrasi siswa. 

“ada anak yang tidak bisa mengontrol emosinya, ya kayak dia kalau 

seneng ya seneng sampai teriak-teriak, kalau sedih ya sedih.” 
9
 

 

  Kasus di atas merupakan bentuk-bentuk maladjustment yang 

tergolong kedalam penyimpangan penyesuaian diri yang ditandai dengan 

timbulnya rasa perasaan menyerang atau suatu bentuk dari keadaan 

frustasi yang meningkat.  

 

  Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan ada 

beberapa bentuk maladjustment yang terjadi pada siswa tunagrahita di 

sekolah luar biasa negeri 1 Bantul di antaranya sebagai berikut: 

                                                           
     

9
  Wawancara Dengan Wali Murid ( Ibu Dwi) Pada Tanggal 21 Novebmber 2017 



21 

 

a. Tingkat emosi yang berlebihan 

b. Penyimpangan seksual  

c. Pola tingkah laku abnormal dan kesulitan berkomunikasi.  

Gejala-Gejala Maladjustment yang Muncul pada Siswa Tunagrahita 

 Berdasarkan contoh kasus maladjustment di atas menunjukkan 

adanya semacam bentuk tekanan kejiwaan yang dialami siswa tunagrahita 

di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul yang mengarah pada kasus 

maladjustment  baik itu kategori ringan, sedang, dan berat. Adapun gejala-

gejala yang tampak sebagai berikut: 

a. Adanya kesulitian menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena 

kurangnya proses komunikasi dan interaksi yang menyebabkan 

siswa terganggunya proses belajar mengajar.  

b. Adanya kesulitan menyesuaikan diri dengan teman-teman 

disekolah, siswa merasa takut terhadap teman-temannya di mana 

hal tersebut membuat ia ingin keluar kelas dan melarikan diri dari 

sekolah. 

c. Adanya kesulitan dalam mengontrol emosi yang menyebabkan ia 

mengekspresikan sesuatu secara berlebihan.  

d. Adanya kesulitan dalam mengontrol seks yang berlebihan, yang 

membuat siswa tersebut mengalami respon fisik yang tidak wajar 

sehingga hal tersebut membuat ia di jauhi oleh teman-temannya 

karena takut dengan tingkah laku yang ada.  
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C. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Maladjustment Pada Siswa 

Tunagrahita Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul  

 Setelah mengetahui berbagai bentuk dan gejala maladjustment pada siswa 

tunagrahita yang ada di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul. Peneliti akan 

memaparkan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya 

maladjustment pada siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul.  

 Menurut ibu Sunartini S.Pd selaku guru bimbingan dan konseling siswa 

tunagrahita. Terjadinya maladjustment pada siswa tunagrahita yang ada di 

sekolah luar biasa negeri 1 Bantul dipicu oleh beberapa faktor di antaranya 

faktor eksternal seperti:   

1. Faktor keluarga  

 Menurut informan (Ibu Sunartini S.Pd) faktor keluarga sangat 

memicu terjadinya maladjustment pada siswa tunagrahita hal tersebut 

dikarenakan siswa tunagrahita sangat bergantung kepada keluarga hal ini 

terjadi karna keterbatasan yang mereka miliki dan menuntun mereka untuk 

selalu berada dalam lingkungan keluarga secara intens. Sebagaimana 

wawancara dengan Ibu Sunartini selaku guru bimbingan dan konseling 

sebagai berikut.  

 “siswa saya yang mengalami maladjustment terutama yang tidak mau 

bicara dengan guru sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga, karena 

anak tersebut mengatakan hal yang tidak pernah ia lakukan dan pihak 

orang tua percaya dengan apa yang dikatakana anaknya dan itu 

menyulitkan kami dalam melakukan tindakan.”
10

 

 

                                                           
     

10
  Wawancara Dengan Guru Bimbingan Dan Konseling ( Sunnatini S.Pd ) Tanggal 21 

November 2017. 
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 Selain itu keluarga sangat berperan karena keluarga sangat mengetahui 

seluk beluk dari siswa dengan gangguan maladjustment. Secara 

keseluruhan menuntut mereka untuk mengetahui segalanya. Seperti contoh 

siswa dengan gangguan maladjustment kesulitan penyesuaian diri dengan 

lingkungan yang disebabkan kurangnya komunikasi siswa dan guru 

bimbingan dan konseling. Contoh sang ibu selalu mempercayai apa yang 

dikatakan oleh anaknya padahal tidak semua yang dikatakan itu benar 

seperti sang anak mengatakan bahwa di sekolah dia selalu berkomunikasi 

dan berinteraksi seperti biasa baik dengan teman-teman ataupun dengan 

gurunya namun pada kenyataannya tidak seperti yang diucapkan.  

“ya mbak, anak saya sudah lama di sini, sebelumnya dia dari sekolah 

lain namun pindah ke sekolah ini, guru bimbingan konseling sering 

mengatakan kalau anak saya sangat sulit diajak berbicara, namun 

ketika bersama saya dan di rumah pun ia bersikap biasa, dan dia bilang 

kalau dia bicara seperti biasa ke teman-teman dan gurunya jadi saya 

nggak khawatir.” 
11

 

 

 Informasi lain yang didapatkan dari orang tua siswa yang 

mengalami maladjustment di jurusan tunagrahita sekolah luar biasa negeri 

1 Bantul sebagaimana hasil wawancara berikut.  

“anak saya kalau di rumah dia paling senang dengan gadgetnya, 

sesekali saya tanyakan ya dia jawab seperlunya, tapi setidaknya ada 

komunikasi lah mbak.”
12

 

 

 Berdasarkan pemaparan yang ada di rumah atau lingkungan 

keluarga siswa yang bersangkutan sangat senang menggunakan gadget 

                                                           
     

11
 Wawancara Dengan Wali Murid( Reni Candrawati ) Tanggal 21 November 2017 

     
12

  ibid  
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sehingga komunikasi dengan lingkungan keluarga juga sedikit tersita 

karena perhatiannya terfokuskan pada gadget yang dimiliki.  

 Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama bagi siswa 

sebagai tempat bersosialisasi dan mendapatkan pendidikan serta 

merasakan sesuatu yang aman, pada umumnya siswa masih tinggal dengan 

orang tua maka dari itu peran orang tua sangatlah penting dalam 

membantu siswa untuk mengenali lingkungannya, memahami peran yang 

dibebankan kepada mereka serta mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Orang tua juga merupakan orang yang paling dekat 

dengan siswa mengenal keadaan diri siswa, serta tempat yang aman bagi 

siswa untuk bermabagi informasih, masalah, dan kasih sayang.
13

 

 Orang tua juga sebagai pemegang kendali dalam sebuah keluarga, 

terutama dalam hal membangun hubungan dengan anak-anaknya. Selain 

itu keluarga juga harus mempersiapkan anggota keluarganya dalam hal ini 

siswa. Supaya dapat mengambil keputusan dan tindakan diri. Dukungan 

orang tua dalam hal ini sangatlah besar dalam menentukan sikap dan 

perilaku siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

 Keluarga merupakan lingkungan utama bagi individu di mana 

individu yang bersangkutan belajar memahami diri dan dasar pola 

pergaulan. Peraturan-peraturan yang ada dalam keluarga mencerminkan 

harapan tentang hubungan keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan siswa 

yang bersangkutan. orang tua juga di anggap sebagai orang yang telah 

                                                           
     

13
  Kartono K, Patologi Sosial II : Karakteristik Remaja ( Jakarta, CV Rajawali : 1986 ) 
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memahami kehidupan dan bagaimana memahami kehidupan. Seorang 

anak akan melihat kehidupan sebagaimana yang diajarkan baik itu yang 

menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Sehingga orang tualah 

yang akan menjadi model bagi siswa dalam menjalani kehidupan.
14

 

 Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat menyimpukan 

bahwasannya semakin besar dukungan orang tua terhadap siswa 

tunagrahita maka akan semakin mudah siswa tersebut menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, begitupun sebaliknya semakin kecil dukungan orang 

tua terhadapa anak tunagrahita maka akan semakin sulit pula siswa 

tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

 Sedangkan faktor internal dari maladjustment pada siswa 

tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul sebagai berikut :  

1. Faktor tingkat kepercayaan diri yang rendah  

 Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh 

seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan 

untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
15

 

 Menurut Ibu Sunartini faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

maladjustment adalah tingkat kepercayaan diri yang rendah, sebagai 

contoh siswa yang enggan berbicara karena ia merasa tidak percaya 

diri dengan kemampuan yang dimiliki, selain itu siswa tersebut selalu 

merasa ia akan di tertawakan dan di cemooh oleh teman-teman 

                                                           
     

14
 Budi Andayani, Hubungan Antara Dukungan Sosial Ayah Dengan Penyesuaian Sosial Pada 

Remaja Laki-Laki, ( Yogyakarta Jurnal Psikologi 2003 No 1, 23-35) Hal 27 

     
15

 Siska, Soedarjo, Dkk, Kepercayaan Diri Dan Kecemasan Komunikasi Interpersonal Pada 

Mahasiswa, 2003, Jurnal Psikolgi No 2. Hal 68 
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sekelasnya. Karena hal seperti inilah membuat siswa tersebut lebih 

memilih untuk diam dibandingakan berkomunikasi dengan teman dan 

guru di lingkungan sekolah.  

“masih dengan masalah yang sama mbak, faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya maladjustment pada siswa tunagrahita di 

sekolah ini yaitu siswa tidak percaya diri, dia takut kalau ngomong di 

tertawakan teman-temannya makannya dia tidak mau bicara”
16

 

 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya maladjustment 

pada siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul adalah 

tingkat kepercayaan diri yang rendah. Dalam mencapai penyesuaian 

diri secara positif ditandai dengan kepercayaan terhadap diri sendiri, 

orang lain, dan segala sesuatu di luar dirinya sehingga secara otomatis 

tidak pernah merasa tersisih dan kesepian. Adanya kepercayaan diri 

dapat menghasilkan terjadinya proses penyesuaian diri terhadap 

lingkungan.
17

 

 Burn mengatakan dengan adanya kepercayaan diri yang cukup 

individu dapat mengaktualisasikan potensi yang ada dalam dirinya 

dengan keyakinan yang semestinya.
18

 Oleh sebab itu tingkat 

kepercayaan diri yang tinggi sangat di butuhkan oleh siswa tunagrahita 

agar mereka mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya 

dengan menerapkan metode pembelajaran dalam lingkungannya. 

Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepercayaan diri seseorang 

                                                           
     

16
 Wawancara Dengan Guru Bimbingan Dan Konseling ( Sunartini ) Pada Tanggal 21 

November 2017  

     
17

 Ali M, Psikologi Remaja ( Jakarta PT. Bumi Aksara : 2009 )  

     
18

 Iswidharmanjaya, Satu Hari Menjadi Lebih Percaya Diri : Panduan Bagi Remaja Yang Masih 

Mencari Jati Diri. ( Jakarta, PT Elex Media Komputindo : 2004)  
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maka akan semakin mudah individu tersebut melakukan penyesuaian 

diri yang positif terhadap lingkungan, begitupun sebaliknya semakin 

rendah tingkat kepercayaan diri seseorang makan akan semakin sulit 

dalam melakukan penyesuaiain diri dengan lingkungan.  

 Karakteristik individu yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

rendah sebagai berikut:  

a. Mudah cemas dalam menghadapi persoalan. 

b. Sulit menetralisasi timbulnya ketegangan dalam situasi.  

c. Gugup dan terkadang berbicara terbata-bata. 

d. Kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan tidak tahu 

cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. 

e. Sering menyendiri dari kelompok yang memiliki kemampuan 

lebih, mudah putus asa dan bahakan cendrung bergantung kepada 

orang lain dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi  

f. Sering bereaksi negatif dalam menghadapi masalah seperti 

mengisolasi diri, menghindari tanggung jawab yang menyebabkan 

rasa percaya diri individu semakin buruk.  

2. Faktor rasa takut yang berlebihan  

 Faktor yang mempengaruhi siswa mengalami maladjustment antara 

lain rasa takut yang berlebihan, hal tersebut terlihat pada siswa yang 

selalu takut pada teman sekelas. Ketakutan yang berlebihan tersebut 

membuat siswa tersebut berontak dan selalu ingin berlari keluar kelas 



28 

 

sehingga membuat guru harus mengunci pintu agar siswa tersebut 

tidak melarikan dari dan menyakiti teman-teman disekitarnya.  

“kasus anak yang mempunyai rasa takut berelebihan dipengaruhi oleh 

diri sendiri yang selalu merasa takut, di suruh maju depan kelas takut, 

di tanya takut, apa-apa takut. Hal itu membuatnya tidak betah di kelas, 

selalu ingin lari dan kadang sedikit mengganggu teman-teman yang 

lain.”
19

  

 

 Selain informasi dari guru bimbingan dan konseling peneliti juga 

mendapatkan informasi dari subjek penelitian yang lain yaitu orang tua 

siswa tunagrahita yang mengalami maladjustment di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul yaitu ibu Ani A.W. 

“Anak saya memang pendiam mbak, dia jarang ngomong, kalau mau 

sesuatu cuma nunjuk dan dia sulit kalau di suruh ke sekolah, harus 

bujuk bahkan sedikit di paksa baru mau kesekolah, dan kalau sampai 

di sekolah biasanya guru bilang dia teriak-teriak mbk.” 
20

 

 

 Setelah mendapat informasi dri guru bimbingan dan konseling 

serta pernyataan dari orang tua peneliti juga melakukan wawancara 

dengan siswa yang bersangkutan sebagai berikut.  

“ takut mbak, gak mau, diketawain” 

 

 Setelah dilakukan penggalian informasi ternyata didapatkan bahwa 

rasa takut berlebihan yang timbul pada diri siswa disebabkan karena 

faktor ruang lingkup sekolah yang tidak mendukung seperti siswa lain 

yang menertawakan siswa tersebut baik secara sengaja ataupun tidak, 

dan yang menjadi masalah lain adalah siswa yang mengalami 
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 Wawancara, Dengan Ibu Sunartini S.Pd Pada Tanggal 11 November 2017 

     
20

  Wawancara Dengan Wali Murid ( Ibu Ani A.W) Pada Tanggal 21 November  
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maladjustment ini selalu takut di tertawakan meski teman-temannya 

tidak menertawakannya namun ia selalu merasa ditertawakan. 

 Faktor lain yang menyebabkan terjadinya maladjustment adalah 

rasa takut yang berlebihan yang di kelompokkan ke dalam gangguan 

kecemasan yang akan menimbulkan gejala-gejala seperti takut, 

khawatir dengan alasan yang tidak jelas, hal tersebut membuat 

individu tidak nyaman dan tidak aman pada situasi tertentu. Individu 

seperti ini biasanya selalu merasa tegang dan adanya dorongan kuat 

untuk menjauhi sumber kecemasan. Selain itu individu yang 

bersangkutan akan menampakkan perubahan pada aspek kognitif, 

perilaku, dan fisiologis.
21

 

 Dengan demikian semakin besar rasa takut seseorang terhadap 

situasi yang dihadapi maka akan semain sulit pula individu tersebut 

melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan, begitupun sebaliknya 

semakin kecil rasa ketakutan seseorang terhadapa lingkungan yang 

dihadapi maka akan semakin mudah pula individu tersebut melakukan 

penyesuaian diri dengan lingkungannya.  
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 Wisnu Sri H, Parttini, Gangguan Perilaku Pada Anak SD Di Tinjau Dari Ekspresi Emosi Ibu, 

 ( Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Volume 6 No 1 : 2010 ) Hal. 4 
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3. Faktor pola kepribadian  

 Siswa dengan kepribadian introvert cenderung lebih menutup diri 

terhadap lingkungannya. Hal tersebut membuatnya tidak mampu 

melakukan penyesuaian diri yang baik terhdap lingkungan.
22

  

“Siswa yang mengalami maladjustment rata-rata memiliki pola 

kepribadian yang tertutup, enggan berbagi terhadap orang lain, 

sehingga siswa tersebut kadang menyendiri”
23

  

 

 Selain melakukan wawancara mendalam dengan guru bimbingan 

dan konseling peneliti juga melakukan wawancara dan observasi 

kepada wali murid, dan siswa tunagrahita yang mengalami 

maladjustment adapun hasil wawancara sebagai berikut:  

“anak saya memang pendiam mbak, gak mau ngomong kalau gak 

ditanya, itu kadang buat saya khawatir karna saya gak tau apa yang 

dirasakan, sesekali kalau ngomong ya cuma minta sesuatu, dia juga 

sering menyendiri” 
24

 

 

 Adapun hasil observasi yang didapatkan bahwannya siswa yang 

bersangkutan memang terlihat tidak aktif, duduk pada bagian pojok 

kelas, dan hanya menunduk.  

 Kesimpulan yang didapatkan dari autoanamnesa dan 

alloanamnesa dapat dilihat bahwasannya klien memiliki kepribadian 

yang cenderung introvert orang dengan tipe kepribadian seperti ini 

sangat dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Orang dengan kepribadian 

seperti ini cendrung menarik diri dan suka menyendiri, mereka lebih 

menyukai pemikiran sendiri dari pada pemikiran orang lain, selain itu 
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tipe kepribadian seperti ini juga cendrung berhati-hati dan teliti dalam 

melakukan sesuatu atau dengan kata lain orang yang kurang terampil 

menyesuaikan diri dengan dunia luar karena itu mereka tidak 

terpengaruh dengan lingkungannya. Menurut teori Jung dalam Lubabin 

(2007) ada beberapa ciri kepribadian introvert terutama di fokuskan 

dalam segi konflik dan emosional digambarkan sebagai pribadi yang 

menarik diri dan lebih suka menyendiri sehingga orang lain sulit untuk 

mengerti dari kepribadian ini dengan kata lain tipe kepribadian 

introvert berada pada puncaknya dalam keadaan sendiri atau kelompok 

kecil yang tidak asing.
25

 

 Dengan pemaparan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwasannya individu dengan pola kepribadian yang introvert sulit 

menyesuaikan diri dengan lingkungan karna hanya dipengaruhi diri 

sendiri. Dengan kata lain semakin terbuka pola kepribadian seseorang 

maka akan semakin mudah individu tersebut menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, begitupun sebaliknya semakin tertutup pola 

kepribadian seseorang maka akan semakin sulit individu tersebut 

menyesuaikan diri dengan lingkungan.  
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D.  Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Siswa 

Tuangrahita Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul.  

 Setelah mengetahui berbagai hal mengenai maladjustment pada siswa 

yang semakin mencemaskan pihak sekolah mengadakan penanggulangan 

dengan cara menerapkan program bimbingan dan konseling. Memperhatikan 

bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya maladjustment pada siswa 

tunagrahita. Dalam rangka mengatasi prilaku maladjustment salah satu cara 

yang ditempuh oleh guru bimbingan dan konseling jurusan tunagrahita adalah 

melalui kegiatan pelayanan bimbingan yang terorganisasikan dalam bidang 

bimbingan dan konseling. 

1. Memberikan bimbingan dan konseling kepada individu secara preventif 

untuk seluruh siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul  

 Usaha preventif merupakan sebuah usaha yang mudah dilakukan 

dan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan tindakan yang berupa 

kuratif. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang pada siswa 

tunagrahita disekolah luar biasa negeri 1 Bantul sebagaimana yang 

dikemukakan oleh ibu Sunartini S.Pd sebagai berikut : 

a. Mengadakan ekstra kulikuler yang dapat menunjang aktivitas siswa 

tunagrahita sehingga dapat mengurangi kegiatan siswa yang kurang 

bermanfaat. 

“ Anak tunagrahita yang mengalami maladjustment di sini kami 

menangani secara langsung seperti mengadakan ektra kulikuler 

agar mereka bisa bersosialisasi, kenal satu sama lain, dan berani 

terhadap lingkungan sekitar. Untuk jenis ekstra kulikulernya tidak 

di khususkan mbk, yang penting mereka beraktivitas positif tapi 

tentunya selalu di sesuaikan dengan minat mereka, misalnya 
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mereka suka tari nah kami asah di kelas tari, suka masak kami asah 

di bidang tata boga.” 
26

 

 

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwasannya 

guru bimbingan dan konseling memberikan ekstra kulikuler kepada 

siswa agar siswa mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan 

dan semua itu berlaku untuk semua siswa. Hal ini di lakukan sebagai 

bentuk pencegahan terhadap terjadinya maladjustment pada siswa. 

Selain itu enkstra kulikuler juga di berikan sesuai dengan kebutuhan 

siswa.  

b. Mengadakan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa tunagrahita 

sehingga dapat terciptanya komunikasi yang baik antara orang tua 

siswa dan pihak-pihak terkait. 

“ nah jika kami sudah mendukung dengan memberikan ekstra 

kulikuler, kami melakukan kerjasama dengan orang tua, untuk apa? 

Ya agar orang tua juga dapat memantau dan bekerja sama dengan 

pihak sekolah untuk bisa membantu proses pengembangan pada 

siswa tunagrahita yang mengalami maladjustment. Kadang kami 

pihak guru secara langsung meminta informasi-informasi yang 

bersangkutan dengan siswa, dan dari informasi tersebut kami pula 

dapat mengetahui sejauh mana perkembangan yang terjadi pada 

siswa. 
27

 

 

 Langkah lain yang di lakukan oleh guru bimbingan dan konseling 

adalah dengan cara melakukan pendekatan serta kerja sama dengan 

orang tua siswa tunagrahita. Hal ini di lakukan agar orang tua dapat 

memantau dan bekerja sama dalam proses pengembangan siswa 
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tunagrahita yang mengalami maladjustment, selain itu pihak guru 

bimbingan dan konseling juga meminta berbagai informasi yang 

berkaitan dengan siswa yang bersangkutan.   

c. Memberikan Assasment test  

“ jadi gini mbk, kami dari pihak bimbingan dan konseling umum 

mengadakan assasment test kepada anak-anak yang mengalami 

maladjustment hal itu kami lakukan agar kami mengetahui sejauh 

mana maladjustment yang di alami oleh siswa, dan agar kami 

sendiri tau apa saja penanganan selanjutnya yang harus kami 

lakukan. Untuk anak yang maladjustment berupa kelainan seksual 

ya paling parahnya kami serahkan ke orang tua dan orang tualah 

yang bertanggung jawab sepenuhnya ya meskipun tidak secara 

langsung kami lepas tangan.” 
28

 

 

 Assessment tes diberikan kepada siswa tunagrahita yang 

mengalami maladjustment setiap setahun sekali hal itu di lakukan agar 

pihak guru bimbingan dan konseling dapat mengetahui tingkatan-

tingkatan maladjustment dan pihak guru dan bimbingan konseling juga 

lebih mampu mengetahui tindakan seperti apa yang harus mereka 

ambil untuk menangani siswa tunagrahita yang maladjustment sesuai 

dengan tingkatan-tingkatan yang ada.  

2. Memberikan bimbingan dan konseling kepada individu secara kuratif 

secara khusus untuk siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 

Bantul  

 Diantara upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling 

dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa tunagrahita dari 
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maladjustment adalah dengan cara mengadakan kegiatan yang bersifat 

kuratif sebagai berikut : 

a. Mengadakan konseling pribadi berupa pendekatan secara intents 

terhadap siswa tunagrahita  

 Tindakan ini dilakukan apabila guru bimbingan dan konseling telah 

menemukan adanya gejala-gejala maladjustment pada siswa 

tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul. Hal tersebut juga 

dilakukan agar guru bimbingn dan konseling jurusan tunagrahita 

mengetahui setidaknya gambaran dari bentuk-bentuk maladjustment 

yang terjadi pada siswa tunagrahita. 

“ gini mbk, apabila kami sudah melihat adanya gejala-gejala 

maladjustment pada siswa tunagrahita disini kami langsung 

mengambil tindakan dengan cara mendekati siswa terebut secara 

khusus nah dengan cara seperti ini kami dapat mengtahui bentuk 

dan penyebab siswa tersebut mengalami maladjustment dan kami 

juga akan tau harus di bawah kemana siswa ini, ya selain itu juga 

kami sembari memberikan beberapa wejangan, kayak yang tadi 

mbk mereka teriak-teriak nah saya langsung panggil dan nanya 

kenapa? Gk boleh gitu yak kan kasian teman-teman yang lain, kalau 

gak gitu ya saya peluk dan coba nenangin ya seperti itulah mbk.” 
29

 

 

 Tindakan lain yang di lakukan oleh guru dan bimbingan dan 

konseling adalah melakukan konseling pribadi berupa pendekatan 

secara intens terhadap siswa tunagrahita yang mengalami 

maladjustment  seperti pemberian pengertian tentang berbagai hal, 

selain itu pihak guru bimbingan dan konseling di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul juga tidak segan untuk melakukan kontak fisik seperti 
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member pelukan atau sedikit sentuhan agar siswa yang bersangkutan 

dapat tenang  

b. Melakukan komunikasi terhadap orang tua siswa  

 Tindakan ini dilakukan agar orang tua mengetahui perkembangan 

dari anak selain itu agar guru bimbingan dan konseling dapat mengkaji 

secara mendalam mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya 

maladjustment pada siswa tunagrahita. 

“ setelah kami melakukan pendekatan secara intens dengan siswa 

tentunya kami juga akan langsung mengkomunikasikan kepada 

orang tua siswa, di harapkan mereka juga bisa bekerja sama dan 

juga dapat informasi-informasi lebih dalam lagi, terkadang ada 

orang tua yang mengerti dan kadang ada pula yang tidak begitu 

peduli ya misalkan anak yang merampas makanan teman-temannya 

dia gitu kan karna ingin makan tapi orang tuanya jarang ngasih dia 

jajan, ketika kita komunikasikan dengan orang tuanya pihak orang 

tua bilang dia sudah biasa dan tetap bawa bekal, padahal disini kita 

sendiri yang menyaksikan apa saja yang terjadi, meski demikian 

kami pihak guru juga tidak langsung menyerah namun kami secara 

terus menerus berusaha memahamkan orang tua siswa yang 

bersangkutan” 
30

 

 

 Selain pendekatan terhadap siswa tunagrahita yang bersangkutan 

pihak guru bimbingan dan konseling juga melakuakn pendekatan 

kepada orang tua siswa. Namun dalam melakukan komunikasi 

terhadap orang tua tidak jarang dari orang tua yang menganggap biasa 

bahkan tidak merespon apa yang di sampaikan guru kepadanya, ada 

juga yang membantah, meski demikian pihak guru bimbingan dan 

konseling tidak hanya berhenti sampai di situ mereka akan tetap 
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berusaha untuk memberikan pemahaman kepad orang tua siswa agar 

lebih memperdulikan hal sekecil apapun.  

c. Merujuk siswa tunagrahita ke guru bimbingan dan konseling umum. 

 Tindakan ini di lakukan apabila guru bimbingan dan konseling 

tidak mampu menangani siswa tuna grahita yang mengalami 

maladjustment.  

“ setelah kami melakukan berbagai hal untuk mengatasi siswa yang  

maladjustment dan tidak ada perubahan atau bisa di katakana tidak 

berhasil maka tindakan selanjutnya yang kami lakukan anak 

tersebut kami serahkan ke pihak bimbingan konseling umum yang 

tidak lain psikolog di sekolah ini, nanti pihak sana yang akan 

mengatasi lebih lanjut karena sudah di katakana parahlah mbk, 

kalau masih belum bisa ya mungkin kita kembalikan ke orang 

tuanya.”
31

 

 

 Setelah melakukan berbagai tindakan di atas dan tidak ada 

perubahan maka pihak guru bimbingan dan konseling dari jurusan 

tunagrahita akan melanjutkan proses penanganan lebih lanjut ke pihak 

guru dan bimbingan consoling umum atau secara khusus di tangani 

oleh seorang psikolog di sana siswa tersebut akan di tangani lebih 

lanjut semaksimal mungkin. 

3. Memberikan bimbingan dan konseling berupa pembinaan  

 Dalam menangani masalah maladjustment pada siswa tunagrahita 

di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul guru bimbingan dan konseling juga 

memberikan pelayanan berupa bimbingan dan konseling berupa 

pembinaan terhadap siswa tunagrahita di antaranya sebagai berikut : 
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a. Pembinaan keterampilan khusus  

Pembinaan ini dilakukan agar siswa mampunyai keterampilan meski 

dalam keterbatasan sehingga siswa mampu berdiri sendiri. Dengan hal 

tersebut guru bimbingan dan konseling memberikan pembinaan berupa 

music, bola volly, menjahit, bola basket dan lain sebagainya.  

“ untuk mengatasi maladjustment kami juga mengadakan 

pembinaan keterampilan khusus, kayak yang saya bilang tadi 

mereka kami bimbing untuk mengasah keterampilan yang ada 

yang suka musik ada kelas music, yang suka olah raga ada 

olahraga dan bidang bidang lainnnya mbk, terkadang kalau 

mereka sudah makhir kami juga idak ragu mengikut sertakan 

mereka dalam berbagai lomba-lomba ya tujuannya agar mereka 

mampu bersosialisasi juga meski tidak selamanya lomba-lomba 

yang mereka ikuti mendapat juara tapi setidaknya mereka 

mampulah mbak bersosial dan berperilaku seperti anak pada 

umumnya.” 
32

 

 

 Selain dari guru bimingan dan konseling peneliti juga melakukan 

wawancara dengan salah satu wali murid yaitu bapak Priyadno ia 

memaparkan bahwasannya pembinaan bakat kusus disini bagus sekali 

dengan adanya bukti bahwa anaknya yang dulunya pendiam dan malas 

kini menjadi anak yang aktif bersosialisasi. 

“ dulu anak saya orangnya sedikit malas mbk, pendiam dan takutan 

sama orang nah dengan adanya program seperti ini anak saya 

pinter bersosialisasi dengan teman-temannya, sudah berani 

ngomong, dan bahasanya juga semakin hari semakin jelas” 
33

 

 

 Pemberian bimbingan berupa pembinaan keterampila khusus bagi 

siswa tunagrahita yang mengalami maladjustment adalah untuk 

meningkatkan aktifitas positif pada siswa agar siswa lebih mampu 
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bersosialisasi terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan apa 

yang ia rasakan.  

b. Pembinaan mental dan keberagamaan 

 Pembinaan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada 

siswa tentang pentingnya beragama dalam kehidupan manusia. Hal 

demikian dapat menumbuhkan rasa keberagamaan dalam diri siswa. 

Sehingga jika timbul rasa keberagamaan maka secara otomatis siswa 

setidaknya mampu bembatasi diri. Namun tetap dalam bimbingan guru 

dan orang tua.  

“ nah usaha pembinaan lain yang kami lakukan adalah pembinaan 

mental dan keberagaman, makannya disini ada guru spiritual khusus 

bagi agama masing-masing, setidaknya dengan adanya sentuhan 

spiritual adalah perubahan baik itu untuk anak-anak dan orang tua 

sendiri.”
34

 

 

 Hal tersebut juga di benarkan oleh salah seorang wali murid yang 

mempunyai anak dengan kelainan tunagrahita yang mengalami 

maladjustment. 

“ ya disini ada mbak guru-guru agama gitu, kadang ya anak-anak di 

ajarkan masalah agama yang ringan-ringan gitu, yang mudah 

mereka mengerti dan juga di sesuaikan dengan keadaan siswa disini 

mbk.”
35

 

 

 Pemberian pembinaan mental dan keagaan disini di berikan agar 

siswa mampu memahami arti agama dan mampu membentengi diri 

dari hal-hal yang negatif meskipun proses pemberian tidak seperti pada 

                                                           
     

34
 Wawancara Dengan Guru Bimbingan Dan Konseling ( Sunartini ) Pada Tanggal 27  

November 2017 

     
35

 Wawancara Dengan Wali Mulid ( Bapak Prayidno) Pada Tanggal 27 November 2017 



40 

 

siswa pada umumnya namun tetap di sesuaikan dengan kemampuan 

siswa. 

c. Pengembalian kepada orang tua 

Jika segala cara di atas telah di lalui dan masih juga tidak membuahkan 

hasil maka tindakan terakhir yang di lakukan oleh pihak guru 

bimbingan dan konseling adalah mengembalikan siswa tunagrahita 

yang mengalami maladjustment kepada orang tua 

“ terakhir mbak kalau sudah memang tidak bisa di tangani yam au 

gak mau harus di kembalikan ke orang tua”
36

 

 Pihak guru dan bimbingan konseling dalam menangani siswa 

tungrahita yang mengalami maladjustment melakukan tindakan 

terakhir yaitu mengembalikan kepad orang tua hal tersebut mau tidak 

mau harus mereka lakukan jika mereka merasa sudah tidak mampu 

untuk mengatasi maladjustment pada siswa tunagrahita. Namun perlu 

di garis bawahi yang di kembalikan ke orang hanya siswa yang benar-

benar tidak bisa di atasi oleh pihak guru bimbingan dan konseling atau 

siswa tersebut harus di rujuk ke psikiater atau bidang yang lebih ahli 

dalam masalah terseut.  
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