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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

      Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami suatu 

kemajuan sehingga berpengaruh pula kepada bidang pendidikan. Pendidikan ini 

diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki intelektual 

yang tinggi. Tercantum dalam tujuan pendidikan pada Undang-Undang No 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 3, yaitu : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa,bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar 

menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

      Ketetapan pendidikan nasional diatas menegaskan bahwa dalam dunia 

pendidikan seseorang bisa berpotensi dan berkembang menjadi manusia yang 

berkualitas untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dunia pendidikan 

terdapat anak-anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata anak pada umumnya 

dan ada yang memiliki kecerdasan dibawah rata anak-anak pada umumnya. Anak-

anak yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata disebut anak terbelakang mental 

(mentally retardation). Istilah resmi di Indonesia adalah tunagrahita (PP N0.72 

tahun1991). 

      Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kelainan dalam pertumbuhan 

dan perkembangan pada mental intelektual sejak bayi atau dalam kandungan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor organik biologis maupun faktor fungsional. 

Adakalanya disertai dengan cacat fisik dan memiliki kecerdasan dibawah rata-rata 

anak normal pada umumnya berarti perkembangan kecerdasan anak berada 

dibawah pertumbuhan usia sebenarnya. Menurut Efendi (2006:103)“anak 

tunagrahita adalah anak yang mengalami taraf kecerdasan di bawah rata-rata 



2 
 

Bayu Dwi Sulistiyo, 2014 
IMPLEMENTASI METODE SIMULASI PADA PEMBELAJARAN KETERAMPILAN VOKASIONAL OTOMOTIF 
BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI SMALB 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

sehingga untuk meneliti tugas perkembangan ia sangat membutuhkan layanan 

pendidikan dan bimbingan secara khusus”. 

      Kecerdasan di bawah rata-rata menurut Efendi ialah apabila perkembangan 

umur kecerdasan terbelakang atau di bawah pertumbuhan anak seusianya. 

Masyarakat awam yang menyebut  anak tunagrahita itu sebagai orang gila, anak 

tunagrahita dengan anak sakit ingatan dan sakit mental jelas berbeda. Terdapat 

dalam bahasa Inggris sakit mental disebut mental illness, yaitu kegagalan dalam 

membina kepribadian dan tingkah laku. Tunagrahita dalam bahasa Inggris disebut 

mentally retarded atau mental retardation, yaitu ketidak mampuan dalam 

memecahkan persoalan karena inteligensinya kurang berkembang.  

      Anak tunagrahita tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 

tidak mampu memikirkan hal-hal yang abstrak dan berbelit-belit. Pelajaran seperti 

mengarang, berhitung, dan pelajaran yang bersifat akademik lainnya. Anak 

tunagrahita ini ada beberapa macam yang memliki ciri-ciri dan tingkat 

ketunagrahitaan yang berbeda-beda, Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada 

yang berat. 

      Anak tunagrahita memiliki kebutuhan yang sama dengan anak pada 

umumnya, identity, autonomy, intimacy, integritas dsb, dan mereka pula memiliki 

hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. hal 

tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 1991 Bab 2 pasal 2 

disebutkan bahwa tujuan pendidikan luar biasa adalah: 

membantu siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, agar 

mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi 

maupun anggota masyarakat, dalam mengadakan hubungan timbal balik 

dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat 

mengembangkan kemampuan dalam dunia atau mengikuti pendidikan 

lanjutan. 

 

      Ketetapan pendidikan diatas adalah salah satunya untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut tertuang dalam kurikulum SLB-C (tunagrahita ringan) dan 

kurikulum SLB-C1 (tunagrahita sedang) tahun 2004 yang sesuai dengan kondisi 

masing-masing anak. Standar isi tentang pendekatan sebetulnya bukan hal yang 
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baru, karena pada kurikulum 1994 konsep ini telah direkomendasikan 

penerapannya, khusus pada tingkat dasar, sedangkan pada tingkat menengah dan 

atas masih terbatas pada pelajaran bahasa pada waktu itu. Kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, dimana guru diberi keleluasaan mengembangkan pembelajaran 

dikelas, maka pembelajaran terpadu diharapkan akan lebih memberikan nuansa 

pengayaan bagi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

       SMALB menjadi jenjang pendidikan bagi anak tunagrahita yang sangat 

menentukan terciptanya SDM yang siap memasuki dunia kerja, kemasyarakatan, 

serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. SMALB memiliki 

kurikulum pendidikan khusus yang lebih difokuskan pada keterampilan 

vokasional (66%), mata pelajaran (27%), muatan lokal (5,5%) dan pengembangan 

diri (1,5%). Keterampilan vokasional SMALB yang ada diantaranya adalah 

keterampilan otomotif tata busana, tata boga, kriya kayu, kriya kramik, komputer, 

musik, melukis, tari, kecantikan. Keterampilan vokasional tersebut akan dipilih 

oleh siswa berdasarkan hal yang disenanginya. 

      Paket belajar SMALB adalah sistem penyelenggaraan program 

pendidikan yang siswanya diwajibkan mengikuti seluruh program 

pembelajaran dan beban belajar yang sudah sesuai dengan struktur kurikulum 

yang berlaku. Proses pembelajaran pada setiap keterampilan tatap muka, 

penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Beban belajar 

yang ditetapkan diimplementasikan secara berkelanjutan dalam setiap 

minggunya. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi 

lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Keterampilan 

vokasional otomotif secara umum merupakan salah satu program 

keterampilan pilihan yang banyak diminati oleh siswa namun bukan berarti 

bidang otomotif mudah untuk dikuasai. Siswa difabel yang ada di lingkungan 

SMALB khususnya yang memilih paket keterampilan otomotif pada tahun 

pelajaran 2013/2014, yaitu: siswa C (tunagrahita). 

      Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan bahwa banyaknya siswa 

yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran 



4 
 

Bayu Dwi Sulistiyo, 2014 
IMPLEMENTASI METODE SIMULASI PADA PEMBELAJARAN KETERAMPILAN VOKASIONAL OTOMOTIF 
BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI SMALB 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

keterampilan vokasional, sehingga mempengaruhi nilai akhir pada mata 

pelajaran tersebut. Harapan penulis yang besar supaya siswa dapat berhasil 

dalam menyelesaikan mata pelajaran keterampilan vokasioanal di SMALB 

dengan nilai akhir yang di tetapkan sekolah. Penulis menemukan beberapa 

masalah pembelajaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai 

penyebab siswa kurang menguasai keterampilan vokasional otomotif salah 

satunya adalah, metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan kondisi anak 

didik. 

      Penulis berusaha untuk mengembangkan sikap, pengetahuan dan penggunaan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pendidikan yang 

diarahkan pada keterampilan untuk kemandirian hidup siswa kelak adalah 

pendidikan vokasional atau kecakapan hidup (life skill). Pendidikan kecakapan 

hidup ini berupa suatu keterampilan. Sesuai yang diungkapkan dalam Kurikulum 

Pendidikan Luar Biasa diketahui bahwa pembelajaran untuk siswa tunagrahita 

disamping bidang akademik juga diarahkan pada keterampilan atau kecakapan 

hidup. Keterampilan vokasional dalam kurikulum keterampilan tingkat SMALB 

adalah cuci motor. 

      Berdasarkan definisi di atas, siswa diarahkan pada penguasaan keterampilan 

vokasional dengan menggunakan metode pembelajaran simulasi yang sesuai 

diharapkan dapat menyelesaikan mata pelajaran keterampilan vokasional dengan 

nilai yang memuaskan disamping itu penguasaan keterampilan vokasional  

sebagai bekal keterampilan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. Keterampilan vokasional kali ini yaitu keterampilan cuci motor 

pada siswa SMALB.  

      Peneliti mencoba mengadakan penelitian dengan menggunakan metode 

simulasi. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas (2005) metode simulasi  adalah satu 

metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip 

dengan keadaan yang sesungguhnya. Metode simulasi akan memudahkan anak 

tunagrahita untuk menyerap informasi dan mengerti akan maksud isi 

pembelajaran tersebut. Secara profesional peneliti berkeinginan untuk melakukan 
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suatu tindakan dalam meningkatkan program pengajaran keterampilan khususnya 

dalam keterampilan mencuci motor. Atas hal tersebut dan permasalahan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan metode 

simulasi untuk meningkatkan keterampilan vokasional cuci motor pada siswa 

tunagrahita di SMALB. Berdasarkan dari  latar belakang permasalahan tersebut 

penulis beri judul yaitu :“Implementasi metode Simulasi Pada Pembelajaran 

Keterampilan Vokasional Otomotif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus”.  

B. Identifikasi Masalah  

      Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mempermudah dalam pengenalan 

masalahnya maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Interaksi belajar mengajar keterampilan otomotif cuci motor bagi siswa di 

SMALB yang kurang efektif.  

2. Hasil belajar mengajar keterampilan vokasional otomotif cuci motor pada 

siswa di SMALB yang kurang maksimal. 

3. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi anak 

tunagrahita pada mata pelajaran keterampilan. 

4. Sulitnya komunikasi anak tunagrahita merupakan faktor penyebab kurangnya 

pemahaman dalam proses belajar mengajar di SMALB. 

 

C. Perumusan Masalah 

      Perumusan masalah dalam penelitian dimaksudkan agar penulisannya lebih 

terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang hendak dikaji, perumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah implementasi metode simulasi pada pembelajaran 

keterampilan vokasional otomotif,  

2. Bagaimanakah hasil belajar keterampilan otomotif bagi siswa SMALB dengan 

mengunakan metode simulasi.  

 

D. Indikator Keberhasilan  

      Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Siswa dapat melakukan langkah kerja persiapan kerja dengan waktu kurang 

dari 1 menit sesuai job sheet. 

2. Siswa dapat melakukan persiapan alat dan bahan dengan waktu kurang dari 5 

menit sesuai job sheet. 

3. Siswa dapat menggunakan alat-alat cuci sepeda motor dengan waktu kurang 

dari 8 menit sesuai job sheet. 

4. Siswa dapat melakukan proses kerja pencucian sepeda motor dengan waktu 

kurang dari 10 menit sesuai job sheet. 

5. Siswa dapat melakukan proses pengeringan sepeda motor dengan 

menggunakan lap canebo pada seluruh bodi motor sampai bersihdengan waktu 

kurang dari 15 menit sesuai job sheet. 

6. Siswa dapat melakukan kerja proses pengecekan dengan waktu kurang dari 5 

menit sesuai job sheet. 

 

E. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut  

1. Mendeskripsikan hasil implementasi pembelajaran keterampilan vokasional 

otomotif cuci motor menggunakan metode simulasi bagi siswa di SMALB. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar keterampilan vokasional otomotif cuci motor 

dengan menggunakan metode simulasi di SMALB. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Hasil Setiap penelitian tentunya berguna baik untuk peneliti maupun kepada 

pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Semua informasi 

yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan berguna: 

1. Bagi Guru, diharapkan dapat memberikan suatu motivasi terhadap 

pelaksanaan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas di SMALB. 

2. Bagi peserta didik, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

praktis tentang keterampilan otomotif untuk menjadi bekal bisa lebih mandiri. 
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3. Bagi peneliti, memberikan kontribusi kepada sekolah (SMALB), maupun 

pihak terkait baik untuk siswa maupun guru. 

 

 

 

 

 

H. Struktur Organisasi 

Bab  I  Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, penjelasan istilah 

judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori. Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian,  anggapan dasar dan hipotesis. 

Bab III   Metodologi Penelitian. Bab ini akan membahas metode penelitian, 

variabel dan paradigma penelitian, data dan sumber data, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik 

analisis data. 

Bab IV   Pembahasan Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang deskripsi data, 

analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V     Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan  

kesimpulan akhir penelitian dan juga saran-saran. 


