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                                                             BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan secara umum memiliki tujuan untuk membentuk kedewasaan 

individu dalam berbagai aspek, baik pengetahuannya, sikapnya, maupun 

keterampilannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan adanya 

upaya yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah, masyarakat, dan orang tua. 

Pendidikan di Indonesia telah memiliki jaminan yang sangat kuat 

sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa: 

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Oleh karena itu 

masalah pendidikan merupakan hal yang harus ditangani secara serius dari semua 

pihak. 

Demikian pula halnya dalam pendidikan luar biasa, sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional menjamin hak-hak dalam pendidikan bagi anak-anak 

luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Hal ini telah dijamin dengan PP no 72 

tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, yaitu anak-anak dalam kelompok di 

bawah normal dan atau lebih lamban dari pada anak normal, baik perkembangan 

sosial maupun kecerdasannya di sebut anak terbelakang mental. 

Salah satu bentuk layanan pendidikan formal bagi anak berkebutuhan 

khusus (ABK) adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) Lembaga ini memiliki peran dan 

fungsi dalam mengembangkan sistem pendidikan bagi anak-anak berkebutuan 

khusus dalam berbagai aspeknya baik kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. 
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Banyak hal yang dikembangkan di SLB termasuk di SLB bagian C yang 

memiliki tugas memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak tunagrahita 

terutama dalam hal pengembangan dirinya sebagai bagian dari warga negara. 

Salah satu karakteristik, siswa Tunagrahita ringan adalah memiliki hambatan 

dalam aspek inteligensi, oleh karena itu mereka menghadapi kesulitan dalam 

aspek-aspek mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diperlukan 

adanya upaya nyata dalam implementasi pendidikan bagi siswa Tunagrahita 

ringan di sekolah. 

Lembaga pendidikan formal seperti SLB harus senantiasa mengembangkan 

program-program pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. SLB C 

memiliki karakteristik khusus dalam mengembangkan program pendidikannya 

sesuai dengan karakteristik siswa Tunagrahita ringan. Salah satu aspek yang 

diberikan dalam proses pendidikan kepada siswa Tunagrahita ringan ialah aspek 

pengembangan kemampuan bina diri. Bina diri menyangkut aktivitas yang 

berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang sangat mendasar, seperti tata cara 

makan, membersihkan diri, berpakaian, dan sebagainya. Hal ini sangat diperlukan 

bagi siswa Tunagrahita ringan  agar mereka dapat mandiri dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan tersebut. 

Sebagai upaya pihak sekolah dalam penerapan kemampuan bina diri ialah 

dengan melaksanakan pembelajaran keterampilan bina diri. Pelajaran bina diri di 

SLB C merupakan pelajaran pokok sehingga diperlukan adanya suatu sistem yang 

efektif agar dalam prosesnya bisa berjalan dengan baik. Upaya itu dilakukan 
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dengan berbagai cara dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki baik 

sumber daya manusia, sarana maupun biaya. 

Pengembangan tersebut sangat dibutuhkan untuk  meningkatkan kualitas 

layanan kepada para siswa di sekolah. Oleh karena itu di SLB C pun sangat 

dibutuhkan adanya pengembangan-pengembangan program pendidikan tentang 

keterampilan mengurus  diri . Tetapi kenyataan di lapangan bahwa masih banyak 

siswa Tunagrahita ringan yang belum mampu mengurus diri sendiri khususnya 

dalam kegiatan berpakaian. Dalam kegiatan berpakaian  siswa belum bisa  

melakukannya sendiri. Mereka masih dibantu oleh orang tuanya sehingga masih 

memerlukan layanan  pembelajaran dalam tata cara berpakaian. Selain itu juga 

banyak diantara “mereka  mengalami gangguan motorik halus, koordinasi mata 

dan tangan, serta kurang konsentrasi”. (Astati, 2010:28). 

Ketidak serasian dalam berpakaian yang dialami oleh siswa tunagrahita 

ringan dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu 

maka harus diatasi sedini mungkin agar siswa tunagrahita ringan dapat hidup 

mandiri baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas sangat penting untuk 

diteliti dalam rangka memecahkan masalah kesulitan siswa Tunagrahita ringan 

dalam bepakaian. Karena itu penulis tertarik dan ingin mengkaji secara mendalam 

bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Berpakaian pada Siswa 

Tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul Ma’arif Kabupaten Bandung. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

"Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran  keterampilan berpakaian pada 

siswa tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul Ma’arif Kabupaten 

Bandung?” 

C. Fokus penelitian 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan berpakaian pada siswa tunagrahita 

ringan sangat luas, maka penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Program pembelajaran   keterampilan berpakaian pada siswa 

tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul Ma’arif Kabupaten Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran keterampilan berpakaian pada siswa 

tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul Ma’arif Kabupaten Bandung? 

3. Faktor penghambat yang dihadapi guru dalam mengajar keterampilan 

berpakaian pada siswa tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul Ma’arif 

Kabupaten Bandung? 

4. Bagaimana guru mengatasi hambatan dalam pembelajaran keterampilan 

berpakaian pada siswa tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul Ma’arif 

Kabupaten Bandung? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah: 

1. Tujuan Umum: 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data dari lapangan  tentang pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

berpakaian pada siswa tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul 

Ma’arif Kabupaten Bandung. 

2. Tujuan Khusus: 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

mengenai: 

a. Program pembelajaran  keterampilan berpakaian pada siswa 

tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul Ma’arif Kabupaten 

Bandung. 

b. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan berpakaian pada siswa 

tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul Ma’arif Kabupaten 

Bandung. 

c. Faktor penghambat  yang dihadapi guru dalam pembelajaran  

keterampilan berpakaian pada siswa tunagrahita ringan kelas 2 SDLB 

di SLB Darul Ma’arif Kabupaten Bandung. 

d. Upaya guru mengatasi hambatan dalam pembelajaran keterampilan 

berpakaian pada siswa tunagrahita ringan kelas 2 SDLB di SLB Darul 

Ma’arif Kabupaten Bandung. 
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E. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar dan memiliki ciri utama  untuk  

meningkatkan dan mendukung proses yang menunjukkan adanya unsur 

kesengajaan dari pihak luar individu yang melakukan proses belajar. Di 

samping itu ciri lain dari pembelajaran adalah adanya interaksi, yakni terjadi 

antara siswa dengan lingkungan belajarnya, baik dengan guru, siswa lainnya, 

tutor, media, dan atau sumber belajarnya. (Corey, 1986:195).  

 

2. Keterampilan berpakaian adalah suatu program pendidikan yang bertujuan 

memberikan keterampilan tata cara berpakaian kepada  siswa sesuai dengan 

potensi atau kebutuhannya sehingga mereka dapat melakukannya dalam 

kehidupan sehari-hari secara mandiri. (Astati, 2010).   

3. Anak tunagrahita ringan adalah anak yang memiliki fungsi intelektual yang 

jelas-jelas berada di bawah rata-rata, disertai dengan kekurang mampuan 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang terjadi pada periode 

perkembangan. Anak tunagrahita ringan memiliki angka inteligensi antara 50-

70. (Astati , 2010). 
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F. Manfaat Penelitian         

Adapun manfaat penelitian : 

1. Bagi sekolah, sebagai masukan terhadap proses pembelajaran bina diri dalam 

berpakaian. 

2. Bagi guru, memberikan dorongan dalam pembelajaran bina diri secara lebih 

baik agar siswa tunagrahita ringan dapat memiliki keterampilan berpakaian. 

3. Bagi orang tua, diberikan pengarahan agar orang tua dapat memberikan 

pembelajaran di rumah tentang pembelajaran keterampilan berpakaian 

4. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan tentang keterampilan berpakaian. 

 


