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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Data dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar, 2013) menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk berkebutuhan khusus di Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Menurut catatan Riskesdas pada tahun 2013, sebanyak 40.800.000 

penduduk di Indonesia memiliki kebutuhan khusus. Data tersebut menunjukkan 

bahwa sejak tahun 2003 hingga 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk 

berkebutuhan khusus sebanyak 16,3%. Menanggapi peningkatan jumlah 

penduduk berkebutuhan khusus ini, ada beberapa upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan mereka. 

Salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah adalah keberadaan 

institusi Pendidikan Luar Biasa (PLB), yang menjamin setiap penduduk 

berkebutuhan khusus memperoleh haknya akan pendidikan. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991, pendidikan luar biasa 

adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang 

menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Pada Pasal 4, disebutkan bahwa 

bentuk satuan pendidikan luar biasa terdiri atas Sekolah Dasar Luar Biasa 

(SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), Sekolah 

Menengah Luar Biasa (SMLB), dan bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh 

menteri. 
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Peraturan pemerintah mengenai PLB tersebut menjadi dasar hukum dari 

berdirinya Sekolah Luar Biasa (SLB). Data dari Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat (2009) dan buku Ringkasan Data Pendidikan 2011/2012 

(Sunardi, 2010) menuliskan adanya peningkatan jumlah SLB sejak tahun 2005 

hingga 2012. Jika pada tahun 2005/2006 jumlah SLB adalah 1.312 buah, pada 

tahun 2011/2012 jumlah tersebut meningkat sebanyak 1.924 buah. Dengan kata 

lain, selama 7 tahun tersebut, terjadi penambahan jumlah SLB sebanyak 612 buah. 

Di Indonesia, sumber daya yang bertugas untuk menjalankan pendidikan 

di institusi PLB adalah seluruh tenaga pendidik di SLB. Salah satu tenaga 

pendidik yang wajib dimiliki oleh SLB adalah guru. Guru SLB merupakan profesi 

yang patut menjadi sorotan. Di satu sisi, profesi ini berperan penting dalam 

membantu pemerintah untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang 

memerlukan penanganan khusus. Keberadaannya penting untuk mendidik 

masyarakat tersebut menjadi generasi yang produktif. Di sisi lain, karakteristik 

pekerjaan guru SLB menciptakan tuntutan yang dapat memicu stres, sehingga 

berdampak pada performa layanan yang mereka berikan. 

Dalam kesehariannya, guru SLB berhadapan dengan situasi kerja yang 

berbeda dengan guru sekolah umum. Perbedaan utama terletak pada multiperan 

guru di dalam kelas yang disebabkan oleh keberagaman siswa. Kauffman, 

Hallahan, Mock, dan Zigmon (dalam Hallahan, Kauffman, dan Pullen, 2009) 

menyatakan bahwa semua guru SLB harus dipersiapkan untuk menghadapi 

keberagaman siswanya, meski hal itu terlihat tidak masuk akal. Sementara itu, 

Kaff (dalam Belknap, 2012) menyatakan bahwa guru SLB memainkan banyak 
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sekali peran; mulai dari guru, asisten guru, penyusun rencana, konsultan 

kolaboratif, anggota tim, pemimpin kasus, pengacara murid, ahli diagnosa, dan 

pengelola sumber daya yang digunakan dalam pembelajaran. 

Perkembangan anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak-anak 

tipikal. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi guru saat mengajar di 

kelas. Peneliti melakukan observasi ke salah satu SLB yang menerima anak-anak 

dengan tuna grahita dan autis di Surabaya. Dari hasil pengamatan, ditemukan 

bahwa para guru harus bisa memimpin jalannya pembelajaran di dalam kelas 

seefektif mungkin, meski ada saja ulah dari para siswa yang menghambat fokus 

guru dan fokus siswa lain dalam belajar. Bentuk ulah yang ditemukan adalah 

tantrum, tidak kooperatif dengan instruksi guru, tidak memberikan atensi saat 

guru menyampaikan materi, mengganggu teman, menyerang guru atau siswa lain, 

dan memberikan perlawanan.  

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua guru salah 

satu SLB autis, setiap guru di SLB tersebut dituntut untuk tanggap menghadapi 

perilaku murid-muridnya. Guru harus memiliki kondisi fisik dan emosi yang baik 

untuk menangani perilaku murid yang sering tak terduga. Selain itu, guru harus 

memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengimplementasikan rancangan materi 

pembelajaran. Penyampaian materi harus disesuaikan dengan kondisi kelas yang 

berubah-ubah. Rancangan yang telah dimatangkan bisa berubah pada jam 

pembelajaran, karena harus disesuaikan dengan kondisi murid. Guru harus pula 

memahami bahwa ada kemungkinan ulah yang tidak kooperatif dari murid-



4 
 

muridnya itu disebabkan karena kondisi keterbatasannya, bukan karena 

keinginannya. 

 SLB di Indonesia terbagi menjadi SLB A (tuna netra), SLB B (tuna 

rungu), SLB C (tuna grahita), SLB D (tuna daksa), SLB E (tuna laras), dan SLB G 

(cacat ganda). Pada SLB dengan siswa tanpa gangguan kognitif, guru lebih mudah 

menyampaikan materi pembelajaran. Implementasi pembelajaran lebih 

terorganisir, perilaku anak lebih mudah dibentuk, dan ada komunikasi yang masih 

bisa dijalin dengan anak. Salah satu guru dari SLB D mengatakan bahwa 

sekalipun ada anak yang tidak memiliki gangguan kognitif dan lebih mudah 

menyerap pembelajaran, guru tetap memiliki tantangan dalam mengajar. 

Tantangan tersebut adalah menumbuhkan motivasi anak dalam belajar. Kondisi 

keterbatasan fisik yang dimiliki oleh siswa membuatnya tidak termotivasi dalam 

belajar. Padahal, orang tua memiliki ekspektasi akan hasil belajar yang baik. Agar 

ekspektasi tersebut terpenuhi, guru harus rajin berkreasi agar anak dapat 

termotivasi dalam belajar. 

 Bagi anak yang memiliki gangguan kognitif seperti tuna grahita dan cacat 

ganda, guru memiliki tantangan yang lebih berat. Jalinan komunikasi sering 

terhambat. Guru dari salah satu SLB cacat ganda mengatakan bahwa tidak adanya 

respon dari siswa membuatnya frustasi dalam mengajar. Perkembangan anak-anak 

dengan gangguan kognitif juga berjalan lambat. Diperlukan kesabaran tinggi 

untuk menghadapi anak-anak tersebut. Salah satu kepala SLB tuna grahita 

menyatakan bahwa peran sebagai guru SLB tidak terbatas. Menghadapi anak-anak 

dengan gangguan kognitif sedang hingga berat, guru tidak hanya memiliki tugas 
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untuk mengajar di kelas. Guru juga harus membantu murid melakukan kegiatan 

sehari-hari seperti buang air dan membersihkan diri. Jika murid memiliki masalah 

dalam keluarga, guru juga harus turun tangan membantu. Bantuan guru kadang 

disalah artikan oleh orang tua. Muncul perilaku tidak kooperatif dari orang tua 

seperti terus menitipkan anaknya di SLB tersebut, padahal anak itu seharusnya 

sudah lulus. 

Kepala sekolah tersebut menambahkan bahwa berurusan dengan orang tua 

bukanlah hal yang mudah. Banyak orang tua yang masih defense dengan kondisi 

anak, memandang SLB sebelah mata, sehingga guru-guru harus menjadi 

penyemangat satu keluarga, bukan hanya menjadi penyemangat siswanya saja. Di 

tengah perjuangan guru menyejahterakan kehidupan siswanya, masih ada ulah 

dari para siswa yang harus dimaklumi seperti merusak perabot sekolah. 

Beban kerja ini ditambah dengan tuntutan bagi guru SLB untuk melakukan 

asesmen bagi setiap siswa. Asesmen tersebut digunakan untuk membuat RPP 

(Rancangan Pokok Pembelajaran) yang berdasarkan pada kurikulum nasional. 

Kabid TK, SD, dan pendidikan khusus Dispendik Jatim, Nuryanto (dalam 

Ardiantofani, Surabaya News, 23 September 2014) mengatakan bahwa silabus 

pembelajaran antara SLB dan sekolah umum dibuat sama. Hanya saja, RPP 

(Rancangan Pokok Pembelajaran) dibuat berdasarkan ketunaan siswa. Pembuatan 

RPP yang harus berdasarkan ketunaan siswa ini ternyata menambah beban kerja 

guru, karena menurut Nuryanto, guru dituntut untuk lebih berkreasi dan 

berinovasi untuk membuat asesmen awal tiap siswanya. Ia menambahkan bahwa 

prosedur ini sifatnya masih uji coba dan belum bisa diketahui efektivitasnya. Jika 
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cara ini tidak efektif, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan kembali 

mengganti kurikulum untuk SLB.  

Permasalahan lain yang dihadapi oleh guru SLB adalah konflik dengan 

teman sekerja. Hal ini disebabkan karena guru SLB biasanya harus didampingi 

dengan partner lain saat bekerja. Partner bisa berupa terapis, shadow teacher, atau 

sesama guru. Data konflik dengan teman sekerja guru ini peneliti dapatkan 

melalui wawancara dengan supervisor salah satu SLB cacat ganda di Surabaya. 

Berikut adalah kutipannya: 

“Di SLB ini sering terjadi kasus turnover dari para guru. Durasi 
tercepatnya satu bulan dari awal masuk kerja. Alasan mereka meninggalkan 
pekerjaan itu karena kenyataan di tempat kerja berbeda dengan harapan mereka. 
Beberapa memilih keluar karena nggak kuat dengan beban pekerjaan, tetapi 
mayoritas karena masalah relasi sosial di tempat kerja.” (Ibu L, Supervisor SLB 
cacat ganda, komunikasi pribadi, 1 Maret 2015). 

 
Ibu L menambahkan bahwa masalah relasi sosial yang dimaksud terjadi 

ketika ada perbedaan ritme kerja antar satu guru dengan guru lain yang mengajar 

di kelas yang sama. Masalah lain dapat terjadi ketika seorang guru tidak mau 

meminta tolong kepada guru lain untuk membantunya menangani murid, sehingga 

akhirnya guru tersebut kewalahan sendiri dan tidak nyaman bekerja di tempat 

kerjanya. 

Adanya tantangan yang harus dihadapi dalam pekerjaannya membuat guru 

SLB rentan terhadap stres. Penelitian oleh Arismunandar dalam Purba, Yulianto, 

dan Widyanti (2007) mencatat bahwa di Propinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 

30,27% guru melaporkan tingkat stres yang serius. Sementara itu, penelitian oleh 

Efriyawan (2015) pada guru SLB Negeri di Semarang mencatat bahwa 34,9% 

guru mengalami stres berat dan 47,2% mengalami stres sedang. 
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 Dalam situasi stres yang kronis atau serius, guru dapat mengalami 

burnout. Menurut Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001, burnout adalah sindrom 

psikologis berupa respon terhadap stresor interpersonal yang kronis. Stresor ini 

bisa diperoleh dari lingkungan individu, termasuk lingkungan kerja. Dalam kasus 

burnout, seseorang mengalami adanya kelelahan yang meluap, munculnya 

perasaan negatif terhadap pekerjaan, serta perasaan tidak berguna dan tidak 

mampu atau penurunan self-efficacy (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Dage (dalam Ferry, 2012) mengatakan bahwa tingkat burnout pada guru 

SLB lebih tinggi bila dibandingkan dengan profesi-profesi lain. Beban kerja yang 

dimiliki guru SLB membuat  mereka merasa tidak mampu, usaha yang dilakukan 

sia-sia, kebutuhan mereka tidak terpenuhi, dan memiliki aspirasi negatif terhadap 

keberlangsungan karirnya sebagai guru SLB (McCann dan Johannessen dalam 

Castro, Kelly, dan Shih, 2010).  Kaitannya dengan dimensi penurunan self-

efficacy, terdapat penelitian terdahulu yang menggabarkan rendahnya tingkat self-

efficacy guru di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian Efriyawan (2015) 

menunjukkan bahwa 53% guru SLB Negeri di Semarang melaporkan tingkat self-

efficacy yang kurang baik. Penelitian lain dari Anitasari dalam Prastadila dan 

Paramita (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar guru SLB di Kota Malang 

memiliki tingkat self-efficacy yang rendah. 

Burnout dapat mengakibatkan dampak yang negatif pada performa guru di 

kelas. Farber dan Miller (dalam Roach, 2009) menemukan bahwa guru-guru yang 

burnout lebih tidak simpatik terhadap murid-muridnya, memiliki toleransi lebih 

rendah terhadap perasaan frustasinya di dalam kelas, mengurangi perencanaan 
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atau gegabah dalam membuat perencanaan untuk kelas, lebih mungkin berpikir 

untuk meninggalkan profesinya, merasakan kelelahan emosi dan fisik yang lebih 

rutin, disertai dengan perasaan cemas, cepat marah, depresi, dan berkurangnya 

rasa dedikasi terhadap pekerjaan mereka sebagai seorang guru. 

 Burnout pada guru juga memberikan resiko terjadinya turnover. Sejumlah 

penelitian menemukan bahwa guru baru maupun guru lama yang bekerja di sektor 

pendidikan high-needs, termasuk salah satunya pendidikan luar biasa, cepat 

meninggalkan profesi mereka (Guarino et al., 2006; Hanushek, Kain, & Rivkin, 

2004; Ingersoll, 2001 dalam Castro, Kelly, dan Shih, 2010). Penelitian nasional 

Brauen, Klein, Schroll, dan Willig (dalam Belknap, 2012) menemukan bahwa 

alasan para guru SLB meninggalkan pekerjaan adalah beban kerja yang tidak 

dapat diatasi, sertifikasi yang belum terpenuhi, paperwork yang tidak sesuai 

dengan kemampuan untuk mengajar, dan permintaan untuk melayani murid-murid 

dengan lebih dari empat kategori disabilitas. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala sekolah 

dan guru dari satu SLB tuna rungu dan dua SLB tuna grahita di Surabaya, kasus 

turnover ditemukan pada guru-guru di usia muda. Para fresh graduate yang 

diharapkan dapat menjadi generasi selanjutnya, cenderung memilih karir lain yang 

dianggap lebih berprospek. Kasus turnover ini berdampak pada kurang 

terpenuhinya kuota guru di SLB, sehingga guru-guru di usia tua, bahkan di usia 

pensiun, masih harus kembali mengajar untuk memenuhi kuota tersebut. 

Stres kerja yang rentan dialami oleh guru SLB perlu diperhatikan, 

mengingat pentingnya performa kerjanya dalam memberikan pelayanan bagi 
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anak-anak berkebutuhan khusus. Guru SLB merupakan sumber daya penting 

dalam membantu pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan khusus. Pemerintah tentu mengharapkan adanya 

sumber daya yang setia dan mampu bertahan dalam profesinya sebagai guru SLB.  

Kondisi stres dan burnout yang dialami oleh seseorang tidak akan 

menyebabkan dampak negatif berkepanjangan jika ia memiliki kemampuan untuk 

bounce back atau bangkit dari keterpurukannya. Sama halnya dengan guru. 

Tantangan yang dihadapi oleh guru dalam bekerja tidak akan memberikan 

dampak negatif yang berkepanjangan manakala mereka dapat bangkit kembali dan 

bertumbuh ketika menghadapi tantangan tersebut. Kemampuan tersebut berawal 

dari state of mind yang berupa keyakinan bahwa ia dapat bangkit kembali dan 

bertumbuh ketika menghadapi tantangan. 

Keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk bangkit kembali serta 

mengalami pertumbuhan ketika menhadapi tantangan yang serius dikenal dengan 

sebutan resilience of efficacy. Menurut Bandura (1997), self-efficacy adalah 

keyakinan dalam diri seseorang bahwa dirinya mampu mengerjakan suatu tugas 

dengan berhasil. Sedangkan menurut Baumgardner dan Crothers (2009), resiliensi 

adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali serta mengalami 

pertumbuhan ketika menghadapi tantangan yang serius dalam hidup. Maka, 

resilience of efficacy didefinisikan sebagai keyakinan yang dimiliki individu akan 

kemampuannya untuk bangkit kembali serta mengalami pertumbuhan ketika ia 

menghadapi tantangan yang serius dalam hidup. 
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Berdasarkan teori self-efficacy Bandura (1997), ada empat sumber self-

efficacy. Keempat sumber tersebut adalah pengalaman akan keberhasilan (mastery 

experiences), pengalaman orang lain (vicarious experiences), persuasi verbal 

(verbal persuasion), serta kondisi fisik dan afektif (physiological and affective 

state). Berkaitan dengan performa mengajar, self-efficacy guru berhubungan 

dengan perilaku guru di dalam kelas yang berdampak pada usaha yang 

diinvestasikan oleh guru ketika ia mengajar, tujuan atau gol yang ia tetapkan, serta 

level dari aspirasi yang ia miliki (Chan, 2005). Guru-guru dengan self-efficacy 

tinggi menunjukkan level persistensi dan resiliensi yang tinggi, yang membuat 

mereka lebih antusias dalam mengajar (Allinder, 1994; Guskey, 1984 dalam 

Chan, 2005). 

Secara khusus, bagi guru SLB, ditemukan bahwa self-efficacy guru 

mendorong guru untuk bekerja lebih lama dengan murid-murid yang perlu 

perjuangan dalam belajar (Gibson & Dembo dalam Chan, 2005). Bekerja lebih 

lama di sini berarti guru-guru yang memiliki self-efficacy bersedia untuk bertahan 

lebih lama dalam profesi mengajarnya. Guru dengan self-efficacy yang tinggi juga 

cenderung lebih terbuka dengan ide-ide baru dan lebih bersedia untuk melakukan 

eksperimen serta mengadopsi inovasi dalam mengajar yang sesuai dengan 

kebutuhan murid-muridnya (Allinder, Ghait, Yaghi, Guskey, Smylie, Stein, & 

Wang dalam Chan, 2005). 

Resilience of efficacy sendiri merupakan bagian dari self-efficacy. 

Seseorang yang memiliki resiliensi berawal dari keyakinannya bahwa ia dapat 

bertahan dan bertumbuh di tengah tantangan hidupnya. Keyakinan ini selanjutnya 
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menggerakkan individu untuk berperilaku sesuai dengan keyakinannya tersebut. 

Untuk memiliki resilience of efficacy, dibutuhkan variabel lain yang berhubungan 

dengan sumber-sumber self-efficacy. Salah satu variabel yang diduga memiliki 

hubungan dengan sumber-sumber self-efficacy adalah dukungan sosial.  

Wallston et al., Wills, dan Fegan (dalam Sarafino, 2008) mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai rasa nyaman, kepedulian, penghargaan, atau pertolongan 

yang diterima oleh seseorang dari orang atau kelompok lain. Seseorang yang 

merasakan dukungan sosial dapat menjalani tantangannya dengan lebih mudah.  

Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, 

diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri dan kompeten (Smet, 1994).  

Dukungan sosial membuat seseorang merasa nyaman, dipedulikan, 

dihargai, dan ditolong oleh jaringan sosialnya (Wallston et al., Wills, dan Fegan 

dalam Sarafino, 2008). Perasaan tersebut menunjukkan adanya kondisi afektif 

yang positif ketika seseorang menerima dukungan sosial. Selain itu, dukungan 

sosial juga memungkinkan seseorang mendapatkan persuasi verbal, yaitu ketika 

seseorang menerima perhatian, empati, informasi, motivasi, dan penguatan secara 

verbal. 

Dukungan sosial juga dapat pula diberikan dalam bentuk informasi, saran, 

feedback, serta contoh yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan 

dan evaluasi akan pengerjaan suatu tugas. Masukan dan evaluasi membuat 

seseorang melakukan tugas dengan lebih baik, sehingga dukungan sosial dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap pengalaman keberhasilan seseorang. 

Bentuk informasi lain yang dapat diberikan adalah contoh performa dari orang 
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lain. Informasi tersebut menandakan adanya proses vicarious learning 

(pengamatan terhadap performa orang lain) yang dapat dilakukan oleh individu. 

Dukungan sosial juga memungkinkan seseorang untuk mendapatkan informasi 

dan evaluasi, yang merupakan masukan bagi seseorang untuk melakukan tugas 

selanjutnya.  

Dukungan sosial dapat diberikan oleh siapa saja, terutama orang-orang 

yang merupakan jaringan sosial dari individu (Sarafino, 2008). Dalam penelitian 

ini, peneliti ingin melihat hubungan dukungan sosial dari keluarga, rekan kerja, 

dan supervisor dengan resilience of efficacy guru. Ketiga sumber dukungan sosial 

tersebut dipilih berdasarkan penggolongan family support (dukungan keluarga, 

yang diperoleh dari anggota keluarga) dan workplace support (dukungan dari 

tempat kerja, yang diperoleh dari rekan kerja dan supervisor). 

Sejumlah penelitian telah melihat keterkaitan workplace support dan 

family support dalam kehidupan pekerja (Ismael dan Nordin, 2012; Bataineh, 

2009; Kossek, Pichler, Bodner, Hammer, 2011; Namayandeh, Yaacob, Juhari, 

2010). Akan tetapi, peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya yang 

melihat hubungan antara workplace support dan family support dengan resilience 

of efficacy. Ada pula penelitian sebelumnya terkait dukungan sosial orang tua 

dengan resilience of efficacy pada konteks mahasiswa (Kim, Tsuda, Park, Kim, 

dan Horiuchi, 2009). Belum ditemukan penelitian antara dukungan sosial dengan 

resilience of efficacy pada konteks guru SLB. 

Melihat perbedaan dari bentuk relasi, peran, dan status yang dimiliki oleh 

guru dalam keluarga dan dalam tempat kerja, muncul keingintahuan akan 
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kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber dukungan saat sumber 

dukungan yang lain dikontrol. Di rumah, subyek menjadi bagian dari anggota 

keluarga. Keluarga tidak langsung terjun di tempat kerja guru, sehingga dukungan 

yang diberikan mungkin tidak ada relevansinya dengan tugas dan tanggung jawab 

profesi guru. Tetapi, keluarga identik dengan rumah yang menyediakan tempat 

bagi guru untuk beristirahat dari rutinitas di tempat kerjanya. Bisa jadi dukungan 

dari keluarga memberikan rasa nyaman dan tenang bagi guru serta membantu 

guru melakukan koping stres. 

Di tempat kerja, subyek menjadi bagian dari anggota tim yang profesional. 

Tetapi, tempat kerja mungkin tidak mengerti isu personal yang dibawa oleh guru 

ke tempat kerjanya. Dukungan yang diberikan dari tempat kerja bisa jadi sangat 

relevan dengan pekerjaan guru, tetapi belum tentu memberikan perasaan nyaman 

seperti dukungan yang diberikan oleh keluarga. Dukungan yang diperoleh dari 

supervisor dan rekan kerja juga dapat memberikan efek yang berbeda. Hal 

tersebut diprediksi berdasarkan adanya perbedaan struktural, beban kerja, jabatan, 

dan kompetensi antara subyek dengan supervisor dan subyek dengan rekan kerja.  

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan uji 

korelasi baik ketika dukungan dari ketiga sumber diberikan secara bersama-sama, 

maupun ketika dukungan hanya diberikan oleh masing-masing sumber. Uji 

korelasi ganda dilakukan untuk melihat hubungan antara dukungan sosial 

keluarga, supervisor, dan rekan kerja secara bersama-sama dengan resilience of 

efficacy guru SLB. Uji korelasi parsial untuk melihat hubungan antara masing-

masing sumber dukungan sosial dengan resilience of efficacy guru SLB. Uji 
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korelasi parsial dilakukan untuk melihat sumber dukungan yang memiliki 

hubungan paling kuat dengan resilience of efficacy guru SLB. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada hubungan antara dukungan sosial keluarga, supervisor, dan 

rekan kerja secara bersama-sama dengan resilience of efficacy guru SLB di 

Surabaya? 

2. Dengan mengendalikan dukungan sosial supervisor dan rekan kerja, 

apakah ada hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan resilience of 

efficacy guru SLB di Surabaya? 

3. Dengan mengendalikan dukungan sosial keluarga dan rekan kerja, apakah 

ada hubungan antara dukungan sosial supervisor dengan resilience of 

efficacy guru SLB di Surabaya? 

4. Dengan mengendalikan dukungan sosial supervisor dan keluarga, apakah 

ada hubungan antara dukungan sosial rekan kerja dengan resilience of 

efficacy guru SLB di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial keluarga, supervisor, dan rekan kerja secara bersama-sama dengan 

resilience of efficacy guru SLB di Surabaya. 
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2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial keluarga dengan resilience of efficacy guru SLB di Surabaya dengan 

mengendalikan dukungan sosial supervisor dan rekan kerja. 

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial supervisor dengan resilience of efficacy guru SLB di Surabaya 

dengan mengendalikan dukungan sosial keluarga dan rekan kerja. 

4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial rekan kerja dengan resilience of efficacy guru SLB di Surabaya 

dengan mengendalikan dukungan sosial supervisor dan keluarga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis: 

 Penelitian ini dharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan ilmu 

pengetahuan sebagai kajian teoritis secara keilmuan dalam bidang psikologi, 

khususnya Psikologi Pendidikan dan Wellness, dalam membantu guru SLB 

meraih resilience of efficacy. 

 

Manfaat Praktis: 

a. Bagi guru SLB 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada guru SLB 

mengenai hubungan antara dukungan sosial keluarga, supervisor, dan rekan 

kerja dengan resilience of efficacy-nya. Dengan mengetahui sumber 
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dukungan sosial yang penting bagi resilience of efficacy, diharapkan guru 

dapat mencari sumber dukungan sosial yang paling tepat untuk dirinya. 

b. Bagi keluarga guru SLB 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran 

dukungan sosial dari keluarga dalam peningkatan resillience of efficacy guru 

SLB. Informasi yang diperoleh dapat membantu keluarga untuk memberikan 

dukungan yang diperlukan serta mengajak sumber dukungan lain untuk dapat 

memberikan kontribusi lebih terhadap resilience of efficacy guru SLB. 

c. Bagi supervisor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran 

dukungan sosial dari supervisor dalam peningkatan resilience of efficacy guru 

SLB. Informasi yang diperoleh dapat membantu supervisor untuk 

memberikan dukungan yang diperlukan serta mengajak sumber dukungan 

lain untuk dapat memberikan kontribusi lebih terhadap resilience of efficacy 

guru SLB. 

d. Bagi rekan kerja 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran 

dukungan sosial dari rekan kerja dalam peningkatan resilience of efficacy 

guru SLB. Informasi yang diperoleh dapat membantu rekan kerja untuk 

memberikan dukungan yang diperlukan serta mengajak sumber dukungan 

lain untuk dapat memberikan kontribusi lebih terhadap resilience of efficacy 

guru SLB. 
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e. Bagi penyelenggara Pendidikan Luar Biasa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran 

sumber-sumber dukungan sosial dalam peningkatan resilience of efficacy 

guru SLB. Adanya informasi tersebut diharapkan dapat menginspirasi pihak 

penyelenggara PLB untuk memfasilitasi terciptanya support system yang 

dapat berkontribusi terhadap resilience of efficacy guru SLB. 

f. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dalam melakukan 

penelitian lanjutan yang berkaitan dengan resilience of efficacy guru SLB. 


