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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Penelitian 

Pendidikan mempunyai tugas meyiapkan sumber daya manusia untuk 

pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan 

tuntunan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan 

baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Persoalan-persoalan yang muncul 

pada perkembangan zaman yaitu salah satunya tentang pendidikan. Suatu 

pendidikan dipandang bermutu diukur dari kedudukannya untuk ikut 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional yaitu 

dengan memberikan pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang 

cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian.  

Sistem pendidikan perlu dirancang yang mampu menciptakan suasana dan 

proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang, dan menantang peserta 

didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya. Peserta didik diberikan kesempatan untuk  berkembang secara 

optimal sesuai dengan bakat dan kemampuanya merupakan salah satu prinsip 

pendidikan demokratis. Sejalan dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 pasal 4 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 

bahwa: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 

nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Demikian pula pendidikan untuk siswa 

dengan kebutuhan khusus yang kemampuan fisik dan mentalnya mengalami 

kekurangan, membutuhkan pendidikan khusus agar dapat hidup dengan wajar dan 

mendapatkan haknya dalam kehidupan sehari-hari 

Amanat hak atas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus ditetapkan 

dalam Undang-Undang No.20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  pasal 

32 disebutkan bahwa: Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan 

pendidikan bagi siswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial.  
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Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi siswa yang memiliki tingkat 

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, intelektual, sosial, memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang 

istimewa. Standar proses pendidikan khusus ini berlaku untuk peserta 

didik seperti: Tunanetra, Tunagrahita ringan, tunarungu, tunadaksa ringan, 

tunalaras, pada sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah luar 

biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB). 

(Permendiknas No 1 tahun 2008. Hlm. 5) 

 

 Permendiknas diatas menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus yang 

memeliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, berhak dan 

difasilitasi oleh negara untuk mendapatkan layanan pendidikan melalui 

pendidikan khusus. Penyelengaraan pendidikan untuk peserta didik yang 

berkelainan atau peseta didik yang memeiliki kecerdasan luar biasa yang 

diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa 

satuan pendidikan khusus pada tingkat dasar dan menengah atau sekolah luar 

biasa (SLB).  

  Pendidikan khusus di Indonesia memiliki kurikulum yang sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengenai standar 

isi untuk satuan pendidikan dasar dan mengenah yaitu memfokuskan pada 

program khusus (keterampilan), muatan lokal dan pengembangan diri. Tujuan 

pendidikan luar biasa salah satunya yaitu melalui pembelajaran keterampilam. 

Keterampilan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pendidikan luar 

biasa hal tersebut sudah diperhatikan dengan adanya pendidikan keterampilan 

pada kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah Luar Biasa bertujuan 

membantu mengebangkan potensi siswa yang dirancang untuk menghasilkan 

lulusan yang memiliki kompetensi keterampilan vokasional yang sesuai dengan 

standar minimal dunia kerja dan diharapkan akan menjadi bekal bagi anak luar 

biasa untuk bisa lebih terampil dan  dan dapat hidup mandiri. 

Mata pelajaran keterampilan di  Sekolah Luar Biasa terdiri dari dua aspek 

yaitu: kerajinan dan teknologi. Aspek kerajian mencakup sub apsek apresiasi dan 

kreasi sedangkan dalam aspek teknologi mencakup keterampilan dan dalam 

mebuat produk diantaranya: komputer dan otomotif. Keterampilan dasar otomotif 

didalamnya terdapat beberapa kompetensi yaitu, cuci kendaraan, pengecatan 
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kendaraan, tune-up ringan, perbaikan roda dan ban sepeda motor hingga overhaul 

engine. Perkembangan teknologi dunia otomotif yang semakin canggih dan 

pertumbuhan masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor semakin 

meningkat, sehingga hal ini menyebabkan adanya peluang yang menjanjikan bagi 

setiap orang, termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan 

pembelajaran otomotif dasar. SLB Negeri Cicendo Kota Bandung merupakan 

salah salah satu sekolah yang mengaplikasikan keterampilan otomotif yang 

diharapakan dapat meningkat keterampilan anak berkebutuhan khusus pada 

kompetensi dalam bidang otomotif. 

Pembelajaran keterampilan otomotif di SLB Negeri Cicendo Kota 

Bandung  berdasarkan observasi awal dalam penerapannya masih belum berjalan 

dengan opitimal. Salah satu pengajar di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung 

mengemukakan beberapa faktor kekurangan pembelajaran otomotif diantaranya: 

Tenaga pengajarnya hanya berjumlah satu orang yang merupakan alumni dari 

sekolah tersebut, kurangnya alat-alat praktik yang tersedi, dan pemilihan model 

pembelajaran yang kurang sesuai. Akibat dari keterbatasan tersebut besarnya/ 

kualitas respon (magnitude) siswa terhadap pembelajaran otomotif berkurang. 

Pembelajaran keterampilan vokasional teknologi harus memiliki model 

pembelajaran yang sesuiai dengan siswa berkebutuhan khusus agar 

besarnya/kualitas respon (magnitude) siswa terhadapat pembelajaran keterampilan 

otomotif semakin tinggi dan siswa dapat memperoleh kompetensi akademik 

bidang teknologi yang dapat digunakan dalam bekerja secara mandiri di dunia 

kerja maupun dalam membangun bidang usaha sendiri. 

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat menjadi salah satu hal 

yang dapat mempengaruhi besarnya/kualitas  respon (magnitude) yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Metode belajar harus sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Siswa tunarungu sangat terkendala dalam 

hal komunikasi, oleh karena itu siswa tunarungu akan lebih dapat memahami 

materi yang disampaikan dengan cara memperhatikan dengan bimbingan 

langsung pada materi yang akan dipelajarinya. Pengembangan pembelajaran 

keterampian dengan metode demonstrasi merupakan salah satu alternatif metode 
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pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa tunarungu. Metode demonstrasi 

diharapkan bisa meningkatkan respon siswa dan menutupi kekurangan siswa 

siswa tunarungu dalam menangkap informasi pembelajaran yang disampikan oleh 

pengajar, karena dalam metode demonstrasi aspek visual dalam praktek dapat 

memahami dengan baik oleh siswa sehingga keterampilan siswa yang dimiliki 

oleh siswa tunarungu meningkat. Keefektifan metode demonstrasi pada 

pembelajaran keterampilan otomotif di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung dapat 

diukur dengan menggunakan satuan ukuran variabel berupa magnitude belajar 

siswa. 

Latar belakang masalah diatas membuat penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pembelajaran vokasional teknik otomotif di SLB 

Negeri Cicendo Kota Bandung dalam studi magnitude  belajar perbaikan roda dan 

ban sepeda motor bagi siswa tunarungu menggunakan metode demonstrasi. 

Adapun judul penelitian yang penulis lakukan adalah: STUDI MAGNITUDE 

BELAJAR PERBAIKAN RODA DAN BAN SEPEDA MOTOR BAGI SISWA 

TUNARUNGU DI SLB NEGERI CICENDO KOTA BANDUNG. 

  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat di ajukan rumusan 

masalah umum dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah pembelajaran perbaikan roda dan ban sepeda motor menggunakan 

metode demonstrasi dapat dilakukan pada siswa tunarungu? 

2. Bagaimana gambaran hasil pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

pada pembelajaran perbaikan roda dan ban pada siswa tunarungu.  

3. Bagaimana gambaran ketercapaian waktu belajar siswa menggunakan 

metode demonstrasi pada pembelajaran perbaikan roda dan ban pada siswa 

tunarungu. 

4. Bagaimana gambaran magnitude belajar siswa menggunakan metode 

deomonstrasi pada pembelajaran perbaikan roda dan ban sepeda motor pada 

siswa tunarungu ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran: 

1. Mengetahui pembelajaran perbaikan roda dan ban sepeda motor pada siswa 

tunarungu. 

2. Mengetahui gambaran hasil pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi pada pembelajaran perbaikan roda dan ban pada siswa 

tunarungu. 

3. Mengetahui gambaran ketercapaian waktu belajar siswa menggunakan 

metode demonstrasi pada pembelajaran perbaikan roda dan ban pada siswa 

tunarungu 

4. Mengetahui gambaran magnitude belajar siswa menggunakan metode 

demonstrasi pada pembelajaran perbaikan roda dan ban sepeda motor pada 

siswa tunarungu. 

 

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi bagi para guru, kepala sekolah, pengawas dan 

asisten pengajar serta para pembina dan pengelola pendidikan untuk 

mengenal apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran keterampilan 

vokasional teknologi otomotif. 

2. Metode demonstrasi pada pembelajaran keterampilan vokasional teknologi 

otomotif dapat menjadi alternatif model pembelajaran bagi pengajar untuk 

mengembangkan kreativitas siswa dalam praktek keterampilan perbaikan 

roda dan ban sepeda motor. 

3. Memberikan wawasan bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik 

Mesin FPTK UPI tentang penelitian mengenai model pembelajaran 

keterampilan vokasional teknologi otomotif yang menggunakan 

pembelajaran latihan keterampilan dengan yang menggunakan metode 

pembelajaran demonstrasi pada mata keterampilan perbaikan roda dan ban 

sepeda motor. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi merupakan urutan penyusunan materi dalam penulisan 

skripsi agar susunannya teratur. Struktur organisasi penulisan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini mencakup latar belakang penelitian , rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi.  

2. BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa landasan teori yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan 

 

 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini diuraikan mengenai metode penelitian, desain penelitian, 

variabel penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, instrumen 

penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai temuan dan pembahasan dari penelitian 

yang dilakukan. 

5. BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini mencakup tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

saran-saran yang diberikan untuk pihak-pihak terkait 

 

 

 


