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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

 Tugas perkembangan adalah salah satu hal yang timbul di dalam periode 

tertentu kehidupan seseorang. Jika seseorang dapat melaksanakan tugas 

perkembangannya maka akan muncul kebahagiaan di dalam dirinya dan 

kesuksesan untuk tugas-tugas perkembangan berikutnya. Tetapi jika seseorang 

gagal dalam melaksanakan tugas perkembangannya maka akan muncul 

ketidakbahagiaan, penolakan oleh masyarakat, serta kesulitan dalam melakukan 

tugas-tugas perkembangan berikutnya (Havighurst, 1972; Ali & Asrori, 2011). 

Setiap tahapan perkembangan manusia memiliki tugas-tugas perkembangannya 

masing-masing, begitu juga dengan remaja.  

Menurut Havighurst  (1972; Ali & Asrori, 2011). tugas perkembangan remaja 

adalah menerima kondisi tubuhnya serta menggunakannya secara efektif, 

mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman-teman sebaya, mencapai 

kemandirian emosional dari orangtua serta orang dewasa lainnya, mempersiapkan 

sebuah pekerjaan dan karir ekonomi, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan 

berumahtangga, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung 

jawab, dan memperoleh seperangkat nilai-nilai untuk dijadikan tuntunan dalam 

berperilaku. Tetapi tidak semua remaja dapat melaksanakan tugas-tugas 

perkembangannya, salah satunya adalah remaja tunadaksa.Tunadaksa menurut 
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White House Conference (1931; Somantri, 2007) adalah suatu keadaan rusak atau 

terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan 

sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh 

pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada 

tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti 

pendidikan dan untuk berdiri sendiri (Somantri, 2007).  

Ketidakmampuan remaja tunadaksa untuk melaksanakan tugas-tugas 

perkembangannya disebabkan oleh kondisi bentuk tubuh yang dimilikinya. 

Memiliki perbedaan bentuk tubuh dengan remaja normal lainnya membuat remaja 

tunadaksa memunculkan sikap rendah diri, cemas, dan agresif. Sikap-sikap ini 

muncul karena ejekan dan gangguan dari lingkungan sekitar yang akan 

menimbulkan kepekaan efektif bagi remaja tunadaksa yang mengakibatkan 

timbulnya perasaan negatif pada diri mereka terhadap lingkungan sosialnya 

(Somantri, 2007). Hal ini mengakibatkan remaja tunadaksa tidak bisa 

melaksanakan salah satu tugas perkembangannya yaitu tidak dapat menerima 

kondisi tubuhnya serta menggunakannya secara efektif.  

Tugas-tugas perkembangan lainnya yang mengharuskan remaja tunadaksa 

untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya susah untuk dilakukan oleh 

remaja tunadaksa karena adanya pandangan masyarakat yang cenderung negatif 

kepada mereka. Antle (2004) berpendapat bahwa seseorang yang memiliki 

keterbatasan dalam mobilitas memiliki resiko yang lebih besar terhadap masalah 

penyesuaian psikososial, hal ini disebabkan oleh dampak dari keadaan fisiknya 
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yang terkadang menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan kontak sosial. 

Monks (2004) berpendapat bahwa penyimpangan bentuk tubuh dari kondisi 

normal pada umumnya akan menimbulkan kegusaran batin yang mendalam bagi 

para remaja dan hal tersebut akan mempengaruhi penilaian diri dan sikap 

sosialnya. Reaksi negatif dan tekanan yang diterima tunadaksa dari masyarakat 

mendorong munculnya perasaan stress, kesepian, dan gangguan emosional 

lainnya (Bilboul, 2006). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Longmore, 

ditemukan fakta bahwa segala kesulitan dan tekanan yang dialami oleh remaja 

tuna daksa lebih disebabkan karena tekanan dari lingkungan sosial dibandingkan 

dengan kondisi kecacatannya. (Antle, 2007). Hal ini tentu saja berdampak negatif 

untuk kesehatan dan kesejahteraan mental remaja tunadaksa.  

Salah satu lingkungan sosial  tempat remaja tunadaksa berinteraksi dengan 

sekitarnya adalah sekolah. Sekolah merupakan agen sosialisasi pendidikan yang 

bersikat formal yang harus dihadapi oleh sebagian besar anak setelah lingkup 

keluarga dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan terlembaga ini selain 

mengajarkan tingkah laku juga mengjarkan seperangkat peraturan, sikap, dan 

keterampilan pada anak didik (Fuller & Jacobs; Sunarto,K. 2005). Pemerintah 

membuat sistem pendidikan yang dirancang khusus agar para tundaksa dan siswa 

berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan pendidikan yang layak, yaitu sistem 

pendidikan segregasi dan non segregasi. Sistem segregasi adalah pendidikan yang 

khusus diberikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan yang diderita atau 

terpisah dari sekolah reguler. Contoh pendidikan sistem segregasi adalah 

pendidikan luar biasa (PLB) yang merupakan pendidikan yang khusus 
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diselenggarakan bagi peserta didik penyandang cacat (Direktorat Pendidikan Luar 

Biasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Di Indonesia hal ini dapat dilihat 

dari adanya sekolah luar biasa atau SLB seperti SLB A untuk mereka yang 

mengalami kelainan pada penglihatan (tunanetra), SLB B yang diperuntukkan 

untuk yang memiliki kelainan pendengaran (tunarungu), SLB C untuk yang 

mengalami cacat mental atau retardasi mental (SLB C), SLB D untuk cacat tubuh 

(tunadaksa), dan SLB E bagi mereka yang mengalami masalah dengan perilaku 

(tunalaras).  

Selain sistem segregasi terdapat juga pendidikan dengan sistem non-segregasi 

yang terdiri dari sistem pendidikan integratif dan juga pendidikan inklusif. Kedua 

sistem ini mengikutsertakan siswa berkebutuhan khusus (ABK, termasuk 

penyandang cacat) untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di 

sekolah reguler. Pada pendidikan integratif yang menjadi penekanan adalah ABK 

harus mengikuti kurikulum yang sudah ada, sedangkan pada pendidikan inklusif 

ABK dapat diterima di sekolah regular dengan kurikulum yang disesuaikan pada 

kebutuhan khususnya. Jadi anak tidak dipaksakan untuk mengikuti standar 

kurikulum dari pemerintah. Hal inilah yang menjadi nilai tambah pendidikan 

inklusif dibandingkan dengan pendidikan integratif (Sunanto, 2003). Prinsip dasar 

pendidikan inklusif adalah bahwa semua anak harus memperoleh kesempatan 

untuk bersama-sama belajar. Hal ini berarti bahwa sekolah biasa (umum) harus 

diperlengkapi untuk melihat dan menanggapi kebutuhan-kebutuhan pelajar yang 

beraneka ragam, dan peran serta setara di sekolah.   
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Sistem pendidikan yang diterapkan pada pendidikan inklusif membuat remaja 

tunadaksa mempunyai kesempatan untuk bersosialisasi dengan remaja seusianya 

dibandingkan dengan sistem pendidikan lainnya, semakin sering remaja tunadaksa 

bersosialisasi berarti semakin besar kesempatan mereka untuk mendapatkan 

ejekan atau gangguan dari lingkungan sosialnya. Maka dari itu dibutuhkan sesuatu 

yang dapat mengukur kesejahteraan remaja tunadaksa di dalam kehidupan 

sekolahnya, hal ini penting karena para remaja tunadaksa menghabiskan separuh 

waktu dari hari-harinya di dalam lingkungan sekolah. Menurut Dinas Pendidikan, 

pada tahun 2011 terdapat 153 siswa tunadaksa dari 3184 siswa berkebutuhan 

khusus yang mengikuti sistem pendidikan inklusif di Jawa Timur.    

Kualitas kehidupan sekolah (KKS) mengacu pada perasaan umum dari 

kesejahteraan siswa yang ditentukan secara ketat oleh faktor-faktor yang terkait 

dengan sekolah dan pengalaman-pengalaman pendidikan  yang dihasilkan oleh 

keterlibatan siswa dalam kehidupan sekolahnya dan keterikatannya dengan iklim 

sekolah (Karatzias, dkk. 2001). KKS memiliki dua komponen di dalam teorinya, 

yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Kepuasan sekolah yang menjadi 

komponen inti di dalam KKS telah didefinisikan sebagai penilaian kognitif dari 

KKS (Huebner, 1994). Menurut Baker (1998, dalam Karatzias, dkk. 2001) 

kepuasan sekolah diasumsikan sebagai konstruk subjektif yang mampu 

menjelaskan perbedaan-perbedaan persepsi siswa di dalam hubungannya dengan 

iklim sekolah. Konstruksi teoritis ini didasarkan pada pekerjaan umum mengenai 

kepuasan umum siswa yang dianggap sebagai aspek dari kesejahteraan umum 

(Huebner, 1991). Sedangkan komponen afektif dari KKS dinilai dalam hal-hal 
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kepuasan atau ketidakpuasan siswa. Terbentuknya sistem pendidikan inklusif 

adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas pendidikan sekolah.   

Seharusnya jika ada peningkatan kualitas pendidikan sekolah, sebaiknya 

pandangan siswa mengenai kualitas kehidupan sekolahnya juga harus juga harus 

diperiksa (Ainley, Goldman, & Reed 1990; Ramsay & Clark, 1990). Tetapi tidak 

semua sekolah mengevaluasi  sistem pendidikan inklusif dari sudut pandang 

siswa, salah satunya adalah SMA Negeri 10 Surabaya. Berikut adalah petikan 

wawancara penulis dengan salah satu siswa berkebutuhan khusus di SMA Negeri 

10 Surabaya. 

“Emm kalo yang kayak resmi gitu, apa ya, yang disuruh nulis di kertas yang 

dikasih sekolah itu ga pernah. Paling guru-guru apa teman cuma nanya-nanya 

biasa, sudah jelas apa belum, kamu ada masalah ga, gitu aja sih.” (wawancara 

tanggal 18 Agustus 2011)  

Padahal pengevaluasian sistem pendidikan inklusif dari sudut pandang siswa 

berkebutuhan khusus adalah hal yang penting karena sebagai subjek sistem 

pendidikan ini, merekalah yang merasakan kesesuaian antara sistem pendidikan 

dengan karakteristik mereka, serta kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan 

yang mereka terima. Fenomena inilah  yang melatarbelakangi penulis untuk 

mengkaji kualitas kehidupan sekolah pada remaja tunadaksa yang mengikuti 

sistem pendidikan inklusi. Kualitas kehidupan sekolah pada penelitian ini 

dijadikan sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan siswa di dalam lingkungan 

sekolahnya dan  mengevaluasi sistem pendidikan yang diterima oleh remaja 

tunadaksa. 
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1.2.. Fokus Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam  latar belakang 

penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kehidupan 

sekolah remaja tunadaksa yang mengikuti sistem pendidikan inklusif , maka dari 

permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (grand tour 

question), yaitu bagaimana kualitas kehidupan sekolah remaja tunadaksa yang 

mengikuti sistem pendidikan inklusif ?. Untuk memperdalam grand tour question, 

dapat dibuat sub question seperti di bawah ini: 

1.Bagaimana penerimaan diri siswa di sekolah ? 

2. Bagaimana siswa menjalin hubungan positif dengan orang lain (guru, teman 

sebaya, staff sekolah) ? 

3. Bagaimana otonomi (rasa kebebasan yang dimiliki seseorang untuk terlepas 

dari norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari) yang dilakukan siswa 

di sekolah?  

4. Bagaimana penguasaan lingkungan sekolah yang dilakukan oleh siswa ? 

5. Bagaimana tujuan hidup siswa ? 

6. Bagaimana  pertumbuhan pribadi siswa selama berada di lingkungan sekolah? 
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1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Pembahasan tentang kualitas kehidupan sekolah maupun tunadaksa bukan 

sesuatu yang asing dan tidak bisa dikatakan baru lagi. Penelitian yang terkait atau 

relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan antara lain : 

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Metode 

Penelitian 

Partisipan Penelitian 

Gambaran Kebahagiaan Pada 

Penyandang Tunadaksa Dewasa 

Awal 

Kualitatif Tunadaksa dalam 

tahap perkembangan 

dewasa awal 

Hubungan kualitas kehidupan 

sekolah dengan penyesuaian sosial 

pada siswa SMA International 

Islamic Boarding School Republic 

Indonesia 

Kuantitatif Siswa SMA IIBS 

Does school size affect quality of 

schoo life? 

Kuantitatif dan 

kualitatif 

Siswa kelas XII 

Kualitas kehidupan sekolah remaja 

tunadaksa yang mengikuti sistem 

pendidikan inklusif (Penelitian 

Penulis) 

Kualitatif Remaja tunadaksa 

 

Fokus penelitian gambaran kebahagiaan pada penyandang tunadaksa dewasa 

awal adalah menjelaskan bagaimana kebahagiaan tunadaksa pada saat dewasa 

awal. Penelitian ini tidak berfokus pada salah satu lingkungan tunadaksa. 
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Perbedaaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, 

penulis ingin menjelaskan bagaimana kualitas kehidupan sekolah yang ditentukan 

oleh kesejahteraan dan pengalaman pendidikan tunadaksa, dalam penelitian ini 

penulis berfokus pada lingkungan sekolah remaja tunadaksa. Di dalam penelitian 

does school size affect quality of school life?, tujuan penelitiannya adalah untuk 

mengetahui apakah ukuran ruangan kelas menjadi prediktor kualitas kehidupan 

sekolah, perbedaan penelitan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis adalah penulis menggunakan teori kualitas kehidupan sekolah yang 

dimana ruangan kelas sudah menjadi salah satu dimensi dari kualitas kehidupan 

sekolah.  

Pada penelitian hubungan kualitas kehidupan sekolah dengan penyesuaian 

sosial pada siswa SMA international islamic boarding school republic Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan partisipan penelitian siswa normal dan menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Seiring dengan bertambahnya jumlah siswa 

tunadaksa di Indonesia, maka penulis menggunakan partisipan penelitian siswa 

tunadaksa untuk mengetahui bagaimana kualitas kehidupan sekolahnya, selain itu 

dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan untuk 

mengevaluasi sistem pendidikan inklusif dari sudut pandang siswa yang 

berkebutuhan khusus (tunadaksa).  

1.4.Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan fokus permasalahan dari penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas kehidupan sekolah 

remaja tunadaksa yang mengikuti sistem pendidikan inklusif. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis : 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian bagi 

psikologi pendidikan khususnya ilmu psikologi pendidikan yang terkait 

dengan kualitas kehidupan sekolah serta sistem pendidikan inklusif, dan 

ilmu psikologi perkembangan yang terkait dengan remaja tunadaksa.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang 

berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai referensi bagi remaja tunadaksa agar mengetahui bagaimana 

kualitas kehidupan sekolahnya. 

b. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat agar dapat mengetahui evaluasi 

sistem pendidikan inklusif dari sudut pandang siswa yang berkebutuhan 

khusus (remaja tunadaksa) 
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