
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan di Indonesia, diwarnai oleh adanya kecenderungan

penurunan kualitas moral pada diri siswa, seperti terjadinya perkelahian antar

pelajar. Fenomena tersebut memperkuat asumsi bahwa proses pendewasaan

siswa tidak mutlak melalui pembekalan ilmu pengetahuan dan pendekatan

psikologis memegang peranan penting dalam mewujudkan siswa berkualitas yang

menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Mencermati kondisi tersebut, intervensi program layanan bimbingan dan

penyuluhan diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan tingkah

laku serta membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa.

Dalam proses pendidikan, program bimbingan dan penyuluhan mempunyai tiga

fungsi:

1. Sebagai preventif, dimaksudkanbimbingan yang diberikan dalam rangka
mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya masalah bagi siswa;

2. Sebagai kuratif, dimaksudkan bimbingan yang diberikan dalam rangka
membantu memecahkan atau mengatasi masalah-masalah yang tidak
dapat diatasi oleh siswa;

3. Sebagai presevaratif, dimaksudkan fungsi bimbingan dalam rangka
memelihara atau mempertahankan keadaan yang telah baik agar tetap
baik.

Penelitian dan pengembangan dalam profesi bimbingan dan penyuluhan

terus dilakukan, sebagai respon terhadap tuntutan dunia pendidikan dalam

mewujudkan tujuannya. Modelbimbingan perkembangan merupakan salah satu

model baru yang dikembangkan dalam program bimbingan dan penyuluhan di

sekolah. Ahman (1998: 121) mengemukakan bahwa model bimbingan

 



perkembangan dapat membantu proses aktualisasi diri siswa. Operasional model

bimbinganperkembangantersebut memiliki empat komponen, sebagaimana yang

dikemukakan oleh Muro dan Kottman (1995, Sara Champan, 1993), sebagai

berikut:

1. Layanan Dasar Bimbingan
2. Layanan Responsif
3. Program Bimbingan Perencanaan Individual
4. Dukungan Sistem

Dikembangkannya model bimbingan perkembangan dimaksudkan sebagai

upaya sekolah dalam membantu proses aktualisasi diri siswa secara maksimal.

Siswa tunanetra merupakan sebagian dari warga negara yang karena

mengalami kelainan atau hambatan dalam fungsi penglihatannya itu, mereka

memerlukan layanan pendidikan yang dirancang dengan format pendidikan secara

khusus bagi siswa tunanetra dimaksudkan sebagai upaya relevansi pendidikan

dengan karakteristik ketunanetraannya. Hal tersebut berdasarkan asumsi, baik

secara langsung maupun tidak langsung ketunanetraan mempunyai implikasi

terhadap proses perkembangan individu. Namun demikian, tidak berarti seorang

tunanetra kehilangan kesempatan untuk mengembangkan segenap potensi yang

masih dimiliki apabila mereka mempunyai persepsi positif dalam memandang

konsep diri atau ketunanetraannya itu.

Berbicara mengenai konsep diri anak tunane ra, tidak terlepas dari

penerimaan mereka atas kecacatanya itu. Anak yang bisa menerima kelainannya

sebagai suatu cobaan, takdir Tuhan dan menerima dirinya dengan tangan terbuka,

mereka memiliki persepsi konsep diri yang baik. Akan tetapi mereka yang

menganggap kecacatannya sebagai beban hidup yang berat, sumber penghinaan

dan bahan ejekan; cenderung akan bersifat pesimis, apatis dan mempunyai konsep

 



diri yang kurang baik. Dengan demikian, dimilikinya sikap penerimaan konsep

diri yang baik dan realistik merupakan syarat utama tunanetra dalam

mengaktualisasikan dirinya. Konsep diri tunanetra akibat kecacatannya

merupakan sikap penerimaan diri baik menurut penilaian orang lain maupun

penilaian diri sendiri.

Proses penerimaan siswa tunanetra tentang kecacatannya tersebut

memerlukan upaya maksimal yang harus didasari oleh persepsi positif mengenai

kecacatannya itu. Komponen utama dalam pendidikan difokuskan pada kegiatan

membantu siswa melalui pendekatan psikologis adalah program bimbingan dan

penyuluhan di sekolah Ditinjau dari kebutuhan pendidikan, layanan bimbingan

dan penyuluhan untuk siswa tunanetra sangat diperlukan, mengingat terdapat

kecenderungan terhambatnya proses perkembangan. Secara konseptual,

bimbingan dan penyuluhan bagi siswa tunanetra merupakan bagian integral dari

penyelenggaraan sistem pendidikan. Sasaran bimbingan dan penyuluhan bagi

siswa tunanetra adalah membantu agar dapat mengembangkan minat, potensi

serta kemampuannya seoptimal mungkin^ yaitu kemampuan dalam memahami

dirinya (self understanding! mengarahkan dirinya (self direction), dan

kemampuan merealisasikan dirinya (self realization) dalam kehidupan sehari-

hari. Kaitannya dengan sistem Pendidikan Luar Biasa, Sri Moerdiani (1987:12)

menjelaskan:

Sasaran bimbingan dan penyuluhan anak luar biasa adalah tahapan-tahapan
pengembangan kemampuan pengungkapan, pengenalan dan penilaian diri,
kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan mengarahkan diri, dan
kemampuan mewujudkan diri.

Untuk mewujudkan pribadinya secara wajar, siswa tunanetra memerlukan

kemampuan untuk mengenal dirinya, baik kekurangan atau kelebihan, serta

 



kemampuan, bakat, minat dan potensinya. Pengenalan diri ini juga merupakan

awal untuk mencapai perwujudan diri, mengingat pengenalan atau penerimaan

terhadap diri pribadinya yang kurang, mempengaruhi pemahaman serta penilaian

diri. Karena sulit dalam memahami diri, sukar pula siswa tunanetra menerima

keberadaan dirinya, sehingga dapat menghambat aktualisasi dan kurang

berkembangnya aspek-aspek intern secara maksimal.

Pengembangan konsep diri tunanetra sangat diperlukan bagi kelanjutan

perkembangan selanjutnya. Mencermati kondisi ketunanetraannya itu, intervensi

layanan bimbingan dan penyuluhan sangat diperlukan. Namun mengingat adanya

karakteristik khusus dalam pendidikan untuk siswa tunanetra, maka pemberian

layanan bimbingan dan penyuluhan harus memperhatikan aspek intern siswa

tunanetra dan lingkungan sekolah yang dapat dikembangkan guna

memaksimalkan fungsi program layanan bimbingan dan penyuluhan.

Berdasarkan asumsi serta kebutuhan layanan bimbingan dan penyuluhan

bagi siswa tunanetra tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada pencarian

program layanan bimbingan yang relevan untuk mengembangkan konsep diri

siswa tunanetra di tingkat Lanjutan Pertama SLBN ABandung.

B. Masalah Penelitian

Seperti yang telah dideskripsikan dalam latar belakang dan temuan studi

pendahuluan di SLBN A Bandung, layanan pendidikan pada siswa tunanetra di

tingkat Lanjutan Pertama serta keterkaitan dengan pelaksanaan layanan

bimbingan danpenyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Program layanan bimbingan dan penyuluhan belum jelas, baik yang

menyangkut perencanaan program, bidang garapan, intensitas pelaksanaan

 



serta format bimbingan dan penyuluhan yang didasarkan atas karakteristik

ketunanetraannya itu;

2. Keberadaan guru pembimbing yang kurang memiliki kriteria profesional

sebagai konselor, baik yang menyangkut aspek preservice maupun inservice;

3. Ditinjau dari kebutuhan siswa, program layanan bimbingan dan penyuluhan

yang relevan dengan kondisi ketunanetraan sangat diperlukan mengingat

siswa tunanetra di tingkat lanjutan pertama merupakan lanjutan dari tingkat

dasar yang dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan selanjutnya baik di

sekolah kejuruan ataupun di SMU (integrasi dengan siswa umum).

Berangkat dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini: "Bagaimana

bentuk bimbingan dan penyuluhan yang sesuai untuk mengembangkan kon

sep diri siswa tunanetra tingkat Lanjutan Pertama di SLBN A Bandung?"

C. Pertanyaan Penelitian

Upaya pencarian model bimbingan dan penyuluhan yang sesuai untuk

mengembangkan konsep diri siswa tunanetra, dalam prakteknya melibatkan

beberapa aspek yang terkait. Untuk menjabarkan aspek-aspek tersebut, peneliti

ungkap melalui item-item pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik konsep diri siswa tunanetra tingkat Lanjutan Pertama

di SLBN A Bandung ?

2. Bagaimana bentuk program layanan bimbingan dan penyuluhan yang

dilaksanakan di SLBN A Bandung ?

3. Bagaimana harapan layanan bimbingan dan penyuluhan untuk

mengembangkan konsep diri siswa tunanetra tingkat lanjutan pertama ?

 



4. Bagaimana bentuk program bimbingan dan penyuluhan yang sesuai untuk

mengembangkan konsep diri siswa tunanetra di tingkatLanjutan Pertama ?

5. Bagaimana prosedur implementasi program bimbingan dan penyuluhan bagi

siswa tunanetra tingkat Lanjutan Pertama di SLBN A Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk merumuskan program bimbingan

dan penyuluhan yang sesuai untuk mengembangkan konsep diri siswa

tunanetra tingkat Lanjutan Pertamadi SLBNA Bandung.

2. Tujuan Khusus

Secara operasional, kegiatan penelitianini bertujuansebagaiberikut:

a. Mendeskripsikan karakteristik konsep diri siswa tunanetra, sehingga dapat

diperoleh informasi tentang kebutuhan dan masalahperkembangannya;

b. Mendeskripsikan kondisi objektif pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan

di tingkat Lanjutan Pertama SLBN A Bandung;

c. Merumuskan harapan layanan bimbingan dan penyuluhan siswa tunanetra

di tingkat Lanjutan Pertama;

d. Merumuskan program layanan bimbingan dan penyuluhan yang sesuai

untuk mengembangkan konsep diri siswa tunanetra tingkat Lanjutan

Pertama;

e. Menyusun prosedur implementasi program layanan bimbingan dan

penyuluhan tingkatLanjutanPertama di SLBNA Bandung;

 



E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah wawasan/pengetahuan bagi guru pembimbing dalam ruang

lingkup bimbingan dan penyuluhan tentang format bimbingan dan

penyuluhan yang sesuai dalam sistem pendidikan bagi siswa tunanetra di

sekolah. Temuan penelitian bermanfaat sebagai bahan pertimbangan serta

masukan bagi guru-guru SLB untuk menyusun kurikulum (program

layanan bimbingan dan penyuluhan yang inovatif), mengadakan

pendekatan serta menambah pengetahuan dalam melaksanakan layanan

bimbingan dan penyuluhan di sekolah;

b. Menambah wawasan/pengetahuan bagaimana mengerabangkau intervensi

bimbingan dan penyuluhan yang bertolak dari karakteristik siswa, tuntutan

pendidikan, potensi lingkungan pendidikan dan kondisi aktual layanan

bimbingan dan penyuluhan.

2. Manfaat Praktis Penelitian :

a. Menyumbangkan format bimbingan dan penyuluhan berdasarkan harapan

siswa dalam mengembangkan konsep diri yang baik danrealistik;

b. Dapat dijadikan rambu-rambu oleh guru SLB dalam melaksanakan

program bimbingatt dan penyuluhan yang sesuai dengankarakteristik serta

tuntutan pendidikan;

c. Menjadi bahan pertimbangan bagi guru-guru SLB mengenai standar

kualifikasi kompetensi dan tingkat profesionalisme. Tindak lanjutnya

dapat dyadikan bahan motivasi untuk mempelajari prinsip-prinsip layanan

bimbingan penyuluhan terhadap siswa tunanetra.

 



F. Asumsi Penelitian

1. Setiap individu mempunyai persepsi tertentu mengenai dirinya, karena ia

mempunyai kemampuan untuk membedakan karakteristik dirinya dengan

karakteristik lingkungan (Kupuswamy dan Jones, 1983:18);

2. Konsep diri berkembang sesuai dengan pengalaman masing-masing individu.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Piaget dalam R.B. Burns (1993: 186)

3. Konsep diri yang positif ditandai adanya kemampuan mengatasi masalah,

mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik, sanggup menerima dirinya

secara objektif dan mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai

kegiatan(Hamachek, 1985: 132);

4. Konsep diri yang tidak realistik dan kurang baik ditandai adanya kecen-

derungan menarik diri serta kurang disenangi orang lain. Ia bersifat pesimis

terhadap kompetensi seperti terungkap dalam keengganan untuk bersaing

dengan orang laindalam membuat prestasi (Philip Emmert, 1985:131);

5. Apabila tidak mendapatkan layanan bimbingan, pendidikan yang memadai,

ketunanetraan cenderung menghambat pemerolehan keanekaragaman

pengalaman dan proses perkembangan. Terbatasnya pengalaman tunanetra

mengakibatkan mereka memandang sempit terhadap keberadaan dirinya. Hal

tersebut sejalan dengan pendapat Bethold Lowenfeld yang menyatakan ada

tiga keterbatasan yang dialami oleh tunanetra : (1) keterbatasan dalam

melakukan mobilitas, (2) keterbatasan dalam pemerolehan pengalaman secara

langsung, (3) keterbatasan dalampemerolehan konsep-konsep baru;

6. Program layanan bimbingan dan penyuluhan merupakan bagian integral dari

sistem pendidikan anakluar biasa, termasuk di dalamnya bagi siswa tunanetra

(Sri Moerdiani, 1987: 12);

 



7. Layanan program bimbingan bagi anak tunanetra sangat diperlukan untuk

mengembangkan sikap positif dalam menilai dirinya sebagai individu.

Dikemukakan oleh Turtle (1994) dalam Geraldine T. School (1986: 24),

sebagai berikut:

Teachers ofvisually handicapped pupils musthelp their students learnto
cope with negative attitudes and must assist others, such as teachers,
other school personal, students, parents, the community, to develop
positive attitudestowardpersonswithvisual impairments.

G. Defmisi Operasional

Sesuai dengan tema penelitian, yakni "Bimbingan Pengembangan

Konsep Diri Siswa Tunanetra di Tingkat Lanjutan Pertama SLBN A

Bandung", maka perlu dijelaskan beberapa defmisi operasional dari variabel-

variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan adalah proses bantuan yang sistematis yang diberikan oleh

konselor/pembimbing kepada klien, agar klien dapat (1) memahami dirinya,

(2) mengarahkan dirinya, (3) memecahkan masalah-masalah yang

dihadapinya, (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya (keluarga,

sekolah dan masyarakat), (5) mengambil manfaat dari peluang-peluang yang

dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-

potensi sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakat. Penyuluhan adalah

hubungan tatap muka antarakonselor dengan kliendalamrangka membantu

klien agar dapat mencapai tujuan-tujuan di atas. Dalam hal ini, penyuluhan

merupakan inti kegiatan dan salah satu teknik utama dalam bimbingan.

Maka dapat dikatakan bahwa semua penyuluhan merupakan kegiatan
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bimbingan, tetapi tidak semua kegiatan bimbingan termasuk ke dalam

penyuluhan.

Merujuk pada batasan konseptual bimbingan dan penyuluhan di atas, maka

dalam pencarian rumusan bimbingan dan penyuluhan yang sesuai untuk

pengembangan konsep diri siswa tunanetra akan memperhatikan tiga unsur,

yaitu (1) keberadaan guru pembimbing, (2) karateristik dan kebutuhan dari

siswa tunanetra dan (3) potensi-potensi personil sekolah yang dapat

dilibatkan dalam peningkatan fungsi program layanan bimbingan dan

penyuluhan.

3. Anak Tunanetra

Individu yang mengalami kerusakan indra penglihatan sedemikian rupa,

sehingga yang bersangkutan tidak dapat menggunakan penglihatannya dan

memerlukan layanan pendidikan yang dimodifikasi sesuai dengan

karakteristikketuna-netraannya.

4. Konsep Diri Tunanetra

Dimaksudkan sebagai sikap menerima keberadaan dirinya yang tunanetra

secara wajar sehingga mampu menjalankan tugas-tugas hidup baik

berkenaan dengan pengembangan diri maupun kemampuannya dalam

bersosialisasi sertaberinteraksi di masyarakat.

 



 




