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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan adalah suatu proses upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja 

untuk meningkatkan nilai perilaku seseorang atau masyarakat, dari keadaan tertentu 

ke suatu keadaan yang lebih baik (Taqiyuddin M 2008 : 1) ungkapan ini 

mengisyaratkan bahwa pendidikan merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. 

Kewajiban ini harus dipenuhi oleh setiap manusia, lantaran sejak ia dilahirkan 

memiliki berbagai ketidak berdayaan, sehingga ia harus ditolong , dibantu, 

dibimbing, dan diarahkan agara dapat mencapai kedewasaan. Pendidikan merupakan 

modal dasar dalam membentuk pola pikir pengembangan intelektual. Pendidikan 

semacam ini, dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja, terartur, terencana guna membentuk sikap dan tingkah laku manusia ke arah 

yang lebih baik. Begitu pemtingnya keberadaan pendidikan, sehingga pemerintah 

secara serius memperhatikan segala bentuk aktifitas yang dilakukan masyarakat. 

Salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam memperhatikan masalah pendidikan 

adalah, diterbitkan UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional 

yang didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan. 

 Menurut Prof. H.M Saleh Marzuki (2010:136) menyatakan bahwa pendidikan 

dipandang sebagai proses belajar sepanjang hayat manusia. Artinya, pendidikan 

merupakan upaya manusia untuk mengubah dirinya ataupun orang lain selama ia 

hidup. Pendidikan hendaknya lebih dari sekedar masalah akademik atau perolehan 

pengetahuan, skill dan mata pelajaran secara konvensional, melainkan harus 

mencakup berbagai kecakapan yang diperlukan untuk menjadi manusia yang lebih 

baik. Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa pendidikan merupakan kegiatan 

yang hanya dilakukan menusia dengan lapangan yang sangat luas, yang mencakupn 
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semua pengalaman serta pemikiran manusia mengenai pendidikan. Pengalaman itu 

terjadi karen adanya interaksi itu menimbulkan proses perubahan belajar pada 

manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan 

(development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok di dalam lingkungannya. 

Proses belajar akan menghasilkan proses prubahan (belajar) pada manusia kemudian 

proses itu berlanjut kepada perkembangan (development) untuk kehidupan seseorang 

atau kelompok dalam lingkungannya. Dalam proses belajar akan menghasilkan 

perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penefsiran, pemahaman, dan penerapan 

informasi), peningkatan kompetensi (keterampilan, intelektual dan sosial), pemilihan 

dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaaan, dan perasaan serta 

kemauan unutk berbuat atau merespon sesuatu rangsangan (stimuli). Proses 

perubahan belajar terjadi dengan disengaja ataupun tidak disengaja. 

 Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciftakan manusia 

yang bermutu, dan dapat meningkatkan kehidupannya untuk dimasa yang akan 

datang. Pada dasarnya pendidikan merupakan agen pembangunan dan perubahan, 

tanpa adanya pendidikan, tidak akan ada pembangunan, sehingga tidak akan  ada pula 

perubahan. Kemajuan pada bidang pendidikan akan menunjukkan kemajuan suatu 

bangsa, begitupun sebaliknya kemunduran pada bidang pendidikan akan 

menunjukkan kemunduran suatu bangsa. Bangsa yang melek pendidikan adalah 

bangsa yang orientasi terpenting dalam hidupnya tertuju pada dunia 

pendidikan.Upaya ini diselenggarakan secara sadar dan sistematis oleh pemerintah 

melalui sistem pendidikan nasional dalam mengembangkan dan membina sumber 

daya manusia sehingga pada saatnya nanti diharapkan dapat menjadi individu-

individu yang mampu menghadapi tantangan bagi dirinya sendiri, masyarakat, 

maupun negaranya. 

 Pendidikan sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan terhadap peningkatan 

kemampuan seseorang dan memberikan pembekalan dalam mengatasi permasalahan 

yang mungkin mereka akan hadapi dan dijelaskan mengenai pendidikan, dan UU 
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Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyebutkan 

bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana unutk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya unutk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu unutk mencapai 

tujuan pendidikan nasional, yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan 

nonformal. Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Luar sekolah memiliki satuan 

pendidikan diantaranya Pusat Kegiatan belajat Mengajara (PKBM), Majlis ta’lim, 

kursus, pelatihan, dan satuan lembaga sejenis lainnya. 

Penyelenggraaan Pendidikan Luar Sekolah di Indonesia pada kenyataanya tidak 

hanya terpacu pada departemen pendidikan dan kebudayaan, akan tetapi juga oleh 

departemen lain yang bahkan diselenggarakan oleh lembaga ataupun organisasi 

kemasyarakatan. Pendidikan Luar Sekolah dikemukakan oleh : Philips H. Coombh 

(D.Sudjana, 2001 : 22-23) bahwa : 

Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kegiatan yang terorganisir dan 

sistematis diluar system persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri 

atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas, yang 

sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai 

tujuan belajarnya. 

Salah satuan pendidikan luar sekolah yaitu pelatihan, dimana pelatihan dapat 

meningkatkan pengetahuan keterampilan, perbaikan sikap serta mengetahui 

pengetahuan baru, pelatihan juga mampu untuk bekerja sesuai dengan pekerjaanya 

yang disyaratkan baik melalui bimbingan kerja, maupun berwiraswasta secara 

mandiri. Pelatihan pada hakikatnya mengandung unsure-unsur pembinaan dan 

pendidikan pelatihan adalah unsure proses yang meliputi serangkaian tindakan yang 
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dilaksanakan dengan sengaja dalm pemberian bantuan kepada tenaga kerja dilakukan 

oleh tenaga professional kepelatihan dalam suatu waktu yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kerja peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu guna 

meningktakan efektifitas dan prosuktifitas suatu lembaga.  

Banyaknya lembaga yang menyelenggarakan program pelatihan semakin 

membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya para penyandang cacat di Panti 

Bina Netra Wyata Guan Bandung dalam meningkatkan potensi dirinya unutk berubah 

dan berkembang. Berbagai instansi atau lembaga menggunakan pelatihan terhadap 

peningkatan pengetahuan, kinerja dan tanggung jawab, yang dimiliki oleh sasaran, 

baik yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan, Departemen Kebudayaan, 

Departemen Sosial dan lain-lain. 

Selain pendidikan formal diperlukan juga pendidikan khusus atau pendidikan 

nonformal itu sendiri, yaitu berpusat pada peserta didik yang kegiatan 

pembelajaranya dapat menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian dan nara 

sumber, peserta didik dapat menjadi sumber belajar dan lebih menekankan kegiatan 

membelajarkan dibandingkan mengajar. Pendidikan nonformal bersifat jangka 

pendek dan khusus yang bertujuan unutk memenuhi kebutuhan tertentu yang 

fungsional dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Dalam pendidikan 

nonformal, perubahan ranah kognitif dan afektif yang mereka (warga belajar) 

perlukan.Perubahan perilaku ini mencakup pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), keterampilan (skills) dan aspirasi (aspiration). Berdasarkan pemikiran 

tersebut, maka pendidikan luar sekolah sebagai sub sistem pendidikan nasional perlu 

terus berkembang karena tidak semua permasalahan pendidikan bisa diselesaikan 

oleh pendidikan persekolahan, karena semua unsure pendidikan luar sekolah harus 

memacu diri unutk terus mengaktualisasikan diri dalam diri dalam kehidupan 

masyarakat yang akan datang. 
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Masalah umum yang dihadapi para penyandang cacat di Panti Sosial Bina Netra 

Wyata Guna yaitu pendidikan nonformal yang masih belum memadai meskipun 

berbagai usaha terbaik sudah ada, namun hal ini belum tertuang ke dalam suatu 

sistem.Sebagai akibatnya efektifitasnya dirasa kurang unutk para penyandang cacat 

tunaterta.Oleh karena itu pelatihan keterampilan shiatsudiharapkan unutk 

meingkatakn kemandirian para penyandang cacat.Untuk itu, pelatihan keterampilan 

shiatsuddiharpakan sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya tunanetra 

untuk memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan dan sikap mental dan bisa 

mandiri.Tujuan dari penyelenggaraan pelatihan keterampilan shiatsuuntuk para 

penyandang cacat ini unutk memingkatakn kualitas pijat shiatsu bagi terapis unutk 

lebih ahli dan professional.Sebagai mana kita ketahui panti pijat professional telah 

mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara khusus di sebuah lembaga dengan 

jangka waktu tertentu. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan terhadap 

penyelenggaraanpelatihan keterampilanshiatsu dalam meningkatkan kemandiriandi 

Panti Bina Netra Wyata Guan Bandung diketahui bahwa terdapat beberapa 

permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Penyandang cacat masih kurang dalam mendapatkan perhatian baik dari 

pemerintah atau pun lembaga terkait berdasarkan survey yang dilakukan oleh 

Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung. 

2. Pelatihan keterampilan yang dirasakan belum begitu memadai, yang hanya 

bersifat keterampilan anyam-anyaman dan lain-lain maka muncul ide unutk 

mengembangkan pelatihan keterampilan shiatsu 
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3. Banyaknya lembaga yang menyelenggarakan program pelatihan semakin 

membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya para penyandang cacat di Panti 

Bina Netra Wyata Guan Bandung dalam meningkatkan potensi dirinya unutk 

berubah dan berkembang. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat di rumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana penyelenggaraan pelatihan keterampilan shiatsu dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kemandirian yang dilakukan 

oleh Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung”. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menjelaskan dengan 

pertanyaan penellitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan program pelatihan keterampilan shiatsu yang dilakukan 

oleh Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung kepada penyandang cacat 

dalam meningkatakan kemandirian? 

2. Bagaimana pelaksanaan program pelatihan keterampilan shiatsu yang dilakukan 

oleh Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung kepada penyandang cacat 

dalam meningkatakan kemandirian? 

3. Bagaimana evaluasi program pelatihan keterampilan shiatsu yang dilakukan oleh 

Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung kepada penyandang cacat dalam 

meningkatkan kemandirian? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu : 

1. Untuk mengetahui perencanaan program pelatihan keterampilan shiatsu yang 

dilakukan oleh Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung kepada penyandang 

cacat dalam meningktakan kemandirian 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan program pelatihan keterampilan shiatsu yang 

dilakukan oleh Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung kepada penyandang 

cacat dalam meningktakan kemandirian. 

3. Untuk mengetahui evaluasi program pelatihan keterampilan shiatsu yang 

dilakukan oleh panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung kepada penyandang 

cacat untuk meningkatakn kemandirian. 

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif penguatan prosentase, yaitu metode penelitian 

yang mengungkap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa kini kemudian di 

analisa. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara, tes (pre tes dan 

post tes), skala sikap, dan observasi. Wawancara dilakukan sebagai alat untuk 

melengkapi data yang diperoleh dengan angket. Wawancara ini dilakukan kepada 
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pengelola program pelatihan keterampilan shiatsu di Panti Sosial Bina Netra Wyata 

Guna Bandung. 

Tes (pre tes dan post tes) dilakukan untuk mengetahui atau mengukur kemampuan 

mengenai seberapa jauh peningkatan kemampuan warga belajar setelah mengikuti 

program pelatihan  keterampilan  shiatsu yang dilakukan kepada pata penyandang 

cacat di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung. 

Skala sikap dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perubahan sikap dari 

penyandang cacat setelah mengikuti program pelatihan keterampilan shiatsu, 

pengukuran skala sikap ini dilakukan kepada penyandang cacat program pelatihan 

keterampilan shiatsu  di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung. 

Observasi dilakukan unutk memberikan pengamatan secara langsung terhadap 

kegiatan keterampilan shiatsu yang dilakukan oleh penyandang cacat di Panti Sosial 

Bina Netra Wyata Guna Bandung dalam memenfaatkan hasil pembelajaran 

keterampilan shiatsu. 

F. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini sebagai beikut : 

1. Secara Konseptual Teoritis 

Manfaat teoritis (aspek pengembangan ilmu), hasil penelitian ini digarapkan 

dapat dijadikan sebahai bahan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademik mengenai 
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hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda dengan lebih mendalam di kemudian 

hari, berkaitan dengan pengembangan ilmu pendidikan luar sekolah khususnya 

mengenai program pelatihan keterampilan shiatsuterhadap peningkatan kemandirian 

bagi para penyandang cacat di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung. 

2. Kegunaan Praktis 

Manfaat secara praktis dapat dijabarkan seperti di bawah ini: 

a. Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat 

mengoptimalkan teori yang dimiliki untuk mencoba menganalisa fakta, data, 

gejala dan peristiwa yang terjadi untuk dapat ditarik kesimpulan secara 

objektif dan ilmiah. 

b. Memberikan masukan kepada insturktur shiatsu mengenai perkembangan 

pembelajaran serta masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan laporan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. BAB I : Pendahuluan  yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penulisan, manfaat 

penelitian,  definisi oprasional, kerangka berfikir penelitian, metode penelitian 

dan teknik penelitian teknik pegumpulan data, sistematika penulisan, dan agenda 

kegiatan. 

2. BAB II  :  Tinjauan  pustaka yang berisi kajian dan uraian konsep dan teori yang 

mendukung terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, 
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diantaranya Pendidikan Luar Sekolah, konsep manajemen pendididkan luar 

sekolah, konsep pelatihan, konsep keterampilan shiatsu, konsep kemandirian. 

3. BAB III : Prosedur Penelitian, berisi tentang uraian Metode Penelitian, Subjek 

Penelitian (sampel, populasi), Teknik Pengumpulan Data, Prosedur Pengolahan 

dan Analisis Data. 

4. BAB IV : Membahas tentang hasil penelitian yang berisi deskripsi objek. 

5. BAB V : Kesimpulan dan saran yang menyatakan mengenai hasil penelitian dan 

pemberian saran yang membangun bagi pihak-pihak terkait. 

 

 


