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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seluruh warga negara Republik Indonesia berhak untuk memperoleh 

pendidikan yang layak, walaupun dilatari oleh keragaman perbedaan agama, 

budaya, adat istiadat, kondisi sosial ekonomi, minat, bakat, motivasi, dan 

sebagainya. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia terutama pasal Pasal 31 bahwa: “Tiap-tiap warga 

negara berhak mendapat pengajaran”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada pasal 4 

dinyatakan bahwa: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Pendidikan bagi siswa 

dengan kemampuan fisik dan mental yang mengalami kekurangan, mereka 

memerlukan pendidikan khusus untuk dapat hidup wajar dan mendapatkan hak-

haknya dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan” (Permeniknas Nomor 

1, Tahun 2008: 4-5). 

Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, intelektual, sosial, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

Standar proses pendidikan khusus ini berlaku untuk peserta didik seperti: 

tunanetra, tuna rungu, tunagrahita ringan, tunadaksa ringan, tunalaras pada 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) (Permendiknas 

Nomor 1, Tahun 2008: 5). Dalam perspektif pendidikan multikultural, siswa atau 

anak berkebutuhan khusus (istilah lain: difabel singkatan dari different ability 

people) merupakan siswa yang memiliki exceptionality (perkecualian), yang 

ditandai oleh kekhususannya, seperti: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, 

tunadaksa, tunalaras, autis. Siswa berkebutuhan khusus di Indonesia biasanya 

sekolah di sekolah luar biasa (SLB) atau sekolah inklusi yaitu sekolah umum yang 

menerima anak berkebutuhan khusus. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 
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(ABK) di sekolah reguler dan sekolah luar biasa (SLB), hakekatnya untuk 

membantu anak mengembangkan potensinya.  

Implikasi Permendiknas Nomor 1 Tahun 2008, bagi lembaga pendidikan 

(SLB/SMALB dan sekolah inklusi) adalah sangat diperlukan pola pendidikan 

yang dengan sengaja dirancang untuk menghasilkan lulusan SLB/SMALB dan 

sekolah inklusi yang memiliki kompetensi vokasional yang relevan dengan 

kebutuhan lapangan kerja yang sesuai standar minimal pekerjaan di dunia kerja. 

Selain juga diperlukan guru/calon guru keterampilan vokasional di SLB/SMALB 

dan sekolah inklusi yang memiliki kompetensi profesional sebagai guru 

SLB/SMALB. 

 Kenyataannya, kondisi pendidikan khusus (SLB/SMALB) sekarang ini, 

tidak lebih dari sekedar mengajarkan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang cenderung konvensional. Hal ini diduga karena pembelajaran (khususnya 

pembelajaran keterampilan vokasional) dilakukan oleh guru SLB yang tidak 

memiliki kemampuan profesional sebagai guru vokasional di SLB. Edi Sasmita 

(Guru sekolah inklusi SDN 2 Cibabat Mandiri Cimahi) mengatakan, dibutuhkan 

kesabaran ekstra ketika menghadapi ABK di sekolah inklusi. “mereka memang  

berbeda dengan siswa lainnya sehingga perlakuannya pun harus berbeda. Kita 

harus memahami apa saja yang membuat dia nyaman belajar sehingga potensinya 

bisa tersalurkan. (Cecep Wijaya S., “Anak Berkebutuhan Khusus: Sekarang, Aku 

bikin antivirus Nih”, Pikiran Rakyat, 30 Maret 2012, h.3) 

Penelitian di SMALB Pembina Jawa Barat (2011), mendeskripsikan 

bahwa pembelajaran keterampilan vokasional, dilakukan dengan metoda ceramah 

atau demonstrasi dan dilanjutkan kegiatan praktik di workshop/bengkel. 

Pelaksanaan kegiatan praktik, guru (yang bukan bidang keterampilan vokasional) 

melakukan perencanaan secara cermat suatu rangkaian perintah langsung pada 

lembaran kegiatan siswa di workshop (workbook). Kegiatan pembelajaran 

keterampilan praktik vokasional teknologi yang berorientasi sebagai sarana untuk 

mengerjakan perintah guru atau mengikuti petunjuk buku pedoman praktik adalah 

sangat berlawanan dengan tujuan pendidikan keterampilan vokasional teknologi 
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yang sebenarnya. Keterampilan vokasional teknologi selain ilmu terapan, juga 

merupakan keterampilan tepat guna, observasional, ekonomis. (Wahid M. dan 

Firdan N.F, 2011: 23). 

Hasil observasi empirik di SMALB-B Majalengka, diperoleh gambaran 

bahwa pendidikan keterampilan di SMALB-B di Majalengka belum bisa berjalan 

dengan maksimal, hal tersebut terjadi karena tidak adanya guru keterampilan yang 

benar-benar kompeten, yang sesuai dengan bidang keahliannya. Guna mengisi 

jam pelajaran keterampilan, SMALB-B Majalengka mendatangkan instruktur dari 

luar, seperti mekanik sepeda motor, tukang rias, tukang jahit, tukang pangkas 

rambut, dan lain sebagainya. Instruktur yang didatangkan tidak memiliki 

kompetensi sebagaimana yang diprasyaratkan untuk menjadi seorang guru 

(kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional). Proses belajar 

mengajar vokasional tidak berjalan maksimal. Instruktur yang didatangkan sering 

tidak bisa hadir, karena waktu pelaksanaan pembelajaran bersamaan dengan para 

instruktur bekerja pada tempat kerjanya masing-masing. Pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung secara verbalistik karena hanya didampingi oleh guru 

yang ada, walaupun tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang 

keahlian yang diharapkan.  

Selain anak yang tergolong kategori tuna rungu, terdapat juga anak-anak 

yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata anak pada umumnya dan cepat dalam 

belajarnya. Ada juga anak-anak yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata. 

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

mental (mentally retardation), sedangkan WHO (World Health Organization) 

mengistilahkan dengan sebutan Intellectual disabled. Istilah resmi di Indonesia 

adalah tunagrahita (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1991).  

Anak tuna grahita adalah anak yang secara signifikan memiliki kecerdasan 

dibawah rata-rata anak normal pada umumnya berarti perkembangan kecerdasan 

(mental age atau disingkat MA), anak berada dibawah pertumbuhan usia 

sebenarnya (chronological age atau disingkat CA). Sejalan dengan yang 

dikemukakan  Association on Mentally Deficiency (AAMD) dalam Smith  
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Ittenbach, and Patton (2002:54), bahwa: “Mental retardation refers to 

significantly subaverage general intellectual functioning resulting in or 

associated with concurrent impairments in adaptive behavior and manifested 

during the developmental period”. 

Subaverage significantly berarti bahwa performance standar individu  

dibawah rata-rata pada pengukuran inteligensi yang baku. Ini diperluas menjadi 

dibawah rata-rata standar. Bila menggunakan skor, maka skor 70 ke bawah 

termasuk tunagrahita. Anak-anak ini lebih lamban dalam perkembangannya dari 

teman lain sebayanya. Hambatan perilaku adaptif dinyatakan sebagai keterbatasan 

yang signifikan dalam derajat dan efektivitas individu dalam memenuhi standar 

kemandirian peribadi (personal indevendence) dan tanggung jawab sosial yang 

diharapkan sesuai usianya dan kelompok masyarakat yang ditentukan oleh 

asesmen secara klinis dan biasanya menggunakan skala baku. 

Masa perkembangan (developmental periode) sebagai suatu periode waktu 

antara konsepsi dan sampai usia 18 tahun. Defisit dalam perkembangan ini dapat 

terjadi karena lambat, terhambat, atau perkembangan tidak lengkap yang 

disebabkan karena kerusakan otak, peroses degeneratif dalam sistem syaraf pusat, 

atau regresi, dari sebelumnya yang dinyatakan normal, disebabkan faktor 

psikologis. Anak tunagrahita memiliki kebutuhan yang sama dengan anak pada 

umumnya, identity, autonomy, intimacy, integrity, dan lain-lain serta mereka pula 

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan 

kebutuhannya. Guna memenuhi kebutuhannya tersebut maka diperlukan 

pelayanan yang prima yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak. 

Anak tuna grahita memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga 

mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mereka tidak 

mampu memikirkan hal-hal yang abstrak dan berbelit-belit. Demikian juga dalam 

pelajaran seperti mengarang, berhitung, dan pelajaran yang bersifat akademik 

lainnya. Anak tuna grahita ini ada beberapa macam, juga memliki ciri-ciri dan 

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

dan ada yang berat. Adapun yang dimaksud dengan kecerdasan di bawah rata-rata 
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ialah apabila perkembangan umur kecerdasan (Mental Age) terbelakang atau di 

bawah pertumbuhan usianya (Cronological Age). Ada masyarakat awam yang 

menyebut anak tunagrahita itu sebagai orang gila, Antara anak tunagrahita dengan 

anak sakit ingatan dan sakit mental jelas berbeda. 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 ketidakmampuan dalam memecahkan persoalan karena 

inteligensinya kurang berkembang. 

Pembelajaran keterampilan vokasional seharusnya memperhatikan pada 

beberapa karakteristik anak berkebutuhan khusus baik tunarungu maupun 

tunagrahita.  Pembelajaran keterampilan vokasional yang tidak memperhatikan 

karakteristik anak berkebutuhan khusus mengakibatkan ketidakmampuan 

siswa/lulusan bekerja mandiri atau bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Oleh 

karena itu, perlu evaluasi implementasi program pembelajaran keterampilan 

vokasional teknologi, agar siswa di SMALB dan sekolah inklusi dapat 

memperoleh kompetensi vokasional bidang teknologi. Kompetensi yang relevan 

dengan tuntutan pekerjaan sebagai pekerja mandiri maupun bekerja di dunia usaha 

dan dunia industri. Alternatif pemecahan masalah implementasi pendidikan 

keterampilan vokasional adalah melalui perbaikkan dan pengembangan bahan dan 

sumber belajar, metode pembelajaran, asesmen, dan evaluasi pembelajaran.  

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik, serta mengetahui kesulitan-kesulitan yang 

muncul pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Evaluasi juga berkaitan 

erat dengan proses penilaian baik itu penilaian hasil belajar maupun penilaian 

proses. Evaluasi berfungsi untuk mengembangkan suatu program pembelajaran 

yang meliputi desain belajar mengajar. Evaluasi juga berfungsi untuk menetapkan 

kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran/kriteria tertentu. 

Evaluasi juga menentukan suatu program dapat dipercaya, diyakini, dan dapat 

dilaksanakan terus, atau sebaliknya program itu harus diperbaiki atau 
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disempurnakan. Evaluasi dalam kaitannya dengan pembelajaran akan berpengaruh 

terhadap apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak.  

Kegiatan evaluasi pembelajaran bisa memberikan informasi untuk 

memperbaiki program pembelajaran siswa difabel agar setara, mandiri dan 

mampu bekerja setara siswa normal dengan kemampuan teknologi sesuai standar 

dunia kerja.  Beberapa model evaluasi yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran atau pelatihan adalah model CIPP (context, input, process, product), 

Stake/Countenance, Need Assesment, dan Kirkpatrick. Model evaluasi yang akan 

digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah model Kirkpatrick. Model 

evaluasi Kirkpatrick merupakan model evaluasi pelatihan yang dikembangkan 

pertama kali oleh Donald L. Kirkpatrick  dengan menggunakan empat level dalam 

mengkategorikan hasil-hasil pelatihan. Empat level tersebut adalah level reaksi 

(reaction), pembelajaran (learning), perilaku (behaviour) dan hasil (result). Model 

evaluasi ini cocok digunakan untuk program-program short-term dengan bidang 

garapan dan tujuan yang spesifik. Kirkpatrick memperkenalkan model 

evaluasinya pertama kali pada tahun 1975. Model ini diakui memiliki kelebihan 

karena sifatnya menyeluruh, sederhana, mudah difahami, banyak digunakan, 

fleksibel, berbiaya efektif, dan hasilnya dapat menjelaskan dengan lengkap. 

Maksud menyeluruh  dalam model evaluasi ini adalah mampu menjangkau semua 

sisi dari suatu program pelatihan. Sederhana karena model ini memiliki alur 

logika yang sederhana dan mudah dipahami serta kategorisasi yang jelas dan tidak 

berbelit-belit. Sementara dari sisi penggunaan, model ini bisa digunakan untuk 

mengevaluasi berbagai macam jenis program pelatihan dengan berbagai macam 

situasi.  

Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model ini diimplementasikan dengan 

harapan dapat menggambarkan keberhasilan peserta didik SMALB-B dan 

SMALB-C dalam proses pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif  

service ringan sepeda motor. Secara lebih spesifik aspek-aspek yang akan 

diungkap dalam penelitian implementasi Kirkpatrick Four Levels Evaluation 

Model ini meliputi: reaksi (reaction), pembelajaran (learning), perilaku 
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(behaviour) dan hasil (result) yang terjadi pada peserta didik SMALB-B dan 

SMALB-C pada pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif service 

ringan sepeda motor.  

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan 

masalah dalam bentuk pertanyaan umum penelitian, yaitu: bagaimana gambaran 

peserta didik SMALB (B dan C) dalam pembelajaran keterampilan vokasional 

teknik otomotif service ringan sepeda motor? Pertanyaan umum tersebut dapat 

diferensiasi menjadi beberapa pertanyaan khusus, sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi level reaksi (reaction) peserta didik SMALB (B dan C) 

dalam pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif service ringan 

sepeda motor? 

2. Bagaimana deskripsi level pembelajaran (learning) peserta didik SMALB (B 

dan C) dalam pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif service 

ringan sepeda motor? 

3. Bagaimana deskripsi level perilaku (behaviour) peserta didik SMALB (B dan 

C) dalam pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif service 

ringan sepeda motor? 

4. Bagaimana deskripsi level hasil (result) peserta didik SMALB (B dan C) 

dalam pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif service ringan 

sepeda motor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi implementasi 

Kirkpatrick four levels evaluation model dalam pembelajaran keterampilan 

vokasional teknik otomotif service ringan sepeda motor pada peserta didik 

SMALB (B dan C).  

 

D. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian 
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 Manfaat/signifikansi penelitian implementasi Kirkpatrick Four Levels 

Evaluation Model pada pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif  

service ringan sepeda motor ini sebagai berikut: 

1. Segi teori, sebagai bahan masukkan untuk: 

a. Rujukan tentang penelitian lanjutan tentang implementasi Kirkpatrick 

four levels evaluation model terutama pada level hasil/result pada 

pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif  service ringan 

sepeda motor di SMALB (B dan C). 

b. Kajian teoritis tentang pengembangan implementasi Kirkpatrick four 

levels evaluation model pada pembelajaran keterampilan vokasional 

teknik otomotif lainnya di SMALB (B dan C). 

2. Segi kebijakan, memberi gambaran kepada pengambil kebijakan tentang: 

a. Belum optimalnya implementasi kebijakan pendidikan Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) terutama pada pembelajaran keterampilan 

vokasional di SMALB (B dan C).  

b. Cara mengatasi kelemahan hasil implementasi kebijakan pendidikan Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) terutama pada pembelajaran keterampilan 

vokasional di SMALB (B dan C). 

3. Segi praktik, memberikan gambaran bahwa hasil penelitian ini bisa 

memberikan alternatif:  

a. Bagi guru dalam memecahkan masalah rendahnya hasil pembelajaran 

keterampilan vokasional teknik otomotif service ringan sepeda motor di 

SMALB (B dan C). 

b. Bagi kepala sekolah dan pengawas dalam membuat kebijakan dalam 

pembelajaran keterampilan vokasional di SMALB (B dan C). 


