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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

  Pembangunan nasional Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia dalam 

mencapai kejayaan bangsa. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara 

bertahap dan berkesinambungan, karena setiap tahap merupakan kelanjutan dan 

peningkatan dari tahap sebelumnya. 

 Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses pendidikan untuk 

meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara optimal, sehingga dapat 

digunakan sebagai bekal hidupnya di tengah lingkungan masyarakat. Pendidikan 

dilaksanakan seumur hidup, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. Pendidikan dikatakan berhasil apabila dapat mewujudkan perubahan 

tingkah laku anak didik yang tercermin dalam pengetahuan, sikap, nilai dan 

sejenisnya. Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab antara keluarga, 

sekolah, masyarakat dan pemerintah. 

 Pendidikan yang diberikan pemerintah tidak hanya bagi anak normal saja, 

tetapi diberikan juga bagi anak tidak normal atau anak luar biasa. Layanan 

pendidikan diberikan sesuai dengan kemampuan dan jenis ketidaknormalannya. 

Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada 

anak tidak normal. Bagi anak  tidak normal diberikan pendidikan khusus yaitu di 

lembaga pendidikan sekolah luar biasa. Menurut Peraturan Pemerintah RI. No 72 

Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa pasal 2 menyebutkan, bahwa 
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“Pendidikan Luar Biasa bertujuan membantu peserta didik  yang menyandang 

kelainan fisik dan mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sebagai pribadi atau anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar untuk 

mengembangkan kemampuan dalam dunia kecil atau mengikuti pendidikan 

kelanjutan.” 

 Tenaga pendidikan atau guru berperan sebagai orang tua kedua 

mengandung makna, bahwa masyarakat dan negara memberikan kepercayaan 

kepada guru untuk mendidik mereka selama berada di  sekolah.  Keberadaan  

anak di sekolah bukan hanya menuntut ilmu pengetahuan,  melainkan belajar dan 

bergaul sesama siswa, guru, serta semua elemen masyarakat yang ada di 

lingkungan sekolah. Mereka menerima  pengaruh  pergaulan, bahkan dengan 

sadar menyerap contoh dan keteladanan yang dialami atau diamati dalam 

keseharian selama belajar di sekolah. Apa yang dilihat dan dirasakan itulah yang 

akan mempengaruhi jiwa anak. 

 Guru atau tenaga pendidik harus menyadari bahwa selain potensi anak 

didik, kondisi lingkungan belajar mengajar seyogyanya dapat mendukung 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar dalam arti situasi dan kondisi yang 

kondusif. Kondisi lingkungan itu antara lain sikap guru dalam mendorong dan 

menumbuhkan motivasi, sarana media pembelajaran yang memadai. 

 Dalam  pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berpangkal pada 

nilai moral dan kesetiaan pada bangsa dan negara maka guru wajib 

mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai dan praktek asas-asas moral. 

Artinya guru  selalu dijiwai dan dilandasi nilai moral. Karena Pendidikan 

Kewarganegaraan banyak menuntut pada perilaku moral atau ranah afektif dalam 

proses pembelajaran, maka guru harus kreatif mencari metode dan media yang 

sesuai dengan kondisi perkembangan belajar anak.  

Hal ini sesuai dengan penjelasan isi  pasal 37 ayat 1 Undang-undang no.20 

Tahun 2003, bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan 
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olah raga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. Dan Pendidikan 

Kewarganegaraan itu sendiri dimaksudkan untuk  membentuk  peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air demi 

terwujudnya keadilan sosial bagai seluruh rakyat Indonesia. 

 Perilaku Pancasila yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 pasal 37 tersebut tidak, akan dapat terwujud,pada diri anak didik yang 

tercermin dalam kehidupan sehari-hari apabila guru hanya menjelaskan atau 

memberikan ceramah secara panjang lebar materi Pendidikan Kewarganegaraan 

tersebut, apalagi untuk anak Tuna Grahita, karena anak akan menjadi lekas bosan 

dan antipati terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan. 

Hasil penelitian Wahyudi dalam Siti Mahmudah (2001), tentang 

menggugah kepedulian masyarakat untuk mengembangkan potensi penyandang 

cacat melalui wayang kulit di Jawa Timur, bahwa media-media komunikatif yang 

dapat digunakan untuk proses interaksi perlu diupayakan untuk mengertikan 

sesuatu pada orang lain. Proses interaksi tersebut akan membawa dampak yang 

cukup baik terhadap pembentukan sikap masyarakat. 

Manfaat media pengajaran adalah yang menarik perhatian siswa dan 

menimbulkan motivasi belajar. Lebih lanjut Sudjana mengatakan bahwa, dengan 

alat peraga siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan guru, tetapi juga aktivitas lainnya. (Sudjana dalam Siti Mahmudah, 

2001) 

Hasil penelitian Siti Mahmudah (2001) menunjukkan bahwa tingkat 

pencapaian ranah afektif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

sebesar 78, 85% dari rerata lima tataran dalam ranah afektif. 

 Oleh karena itu melalui penelitian ini, diasumsikan bahwa sikap yang 

dituntut dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan lebih efektif 

dapat dijalankan oleh peserta  didik terutama pada anak usia sekolah lanjutan 

tingkat pertama, apabila hal itu didukung dengan media hiburan yang sangat 

digemari anak yaitu contoh-contoh perilaku lewat simulasi dengan media 

permainan. Dari media permainan tersebut perlu diciptakan panduan bermain 
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yang memuat lembar pertanyaan berisi materi perilaku kehidupan sehari-hari 

peserta didik. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan 

mengadakan penelitian tentang “Bagaimana pengaruh model permainan ular 

tangga sebagai media simulasi untuk pencapaian prestasi ranah afektif dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SLB – C Setya Dharma Surakarta 

Tahun Pelajaran 2005/2006.” 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Anak tuna Grahita merupakan anak yang memiliki hambatan dalam proses 

perkembangannya yang disebabkan kelainan intelektualnya, sehingga sangat 

diperlukan penanganan khusus. 

2. Hambatan yang dialami oleh Anak Tuna Grahita diantaranya kurangnya 

koordinasi, kemampuan berpikir, imajinatif, kemampuan bersosialisasi, dan 

sebagainya. 

3. Prestasi afektif berupa nilai dan sikap siswa setelah mengikuti suatu pelajaran 

yang dapat diukur dengan tes sikap, dimana dalam hal ini tidak ada jawaban 

benar maupun salah. 

4. Model permainan ular tangga sebagai media simulasi merupakan salah satu 

usaha untuk mencapai prestasi ranah afektif dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SLB – C Setya Dharma Surakarta. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

  Agar lebih jelas lingkup permasalahannya dan untuk menghindari 

penyimpangan penelitian dari tujuan, maka diperlukan pembatasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Model permainan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permainan ular 

tangga sebagai media simulasi untuk mencapai peningkatan prestasi ranah 

afektif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SLB – C Setya 

Dharma Surakarta. 
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2. Pencapaian prestasi ranah afektif dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SLB – C Setya Dharma Surakarta meliputi : 

a. Kemampuan anak menerima berbagai aktivitas dan segala aktivitas kelas. 

b. Kemampuan parsitipasi ; taat pada peraturan sekolah, suka menolong orang 

lain. 

c. Penilaian ; menghargai kepercayaan, dan menghargai pengetahuan. 

d. Organisasi ; menerima tanggung jawab, dan menerima kelebihan dan 

keterbatasan. 

e. Pembentukan pola hidup ; kerja sama dalam kelompok, dan 

mempertahankan kebiasaan yang sehat. 

3. Anak Tuna Grahita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak  yang 

mengalami kelainan mental dan intelektual dalam mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SLB – C Setya Dharma Surakarta. 

Subjek Penelitian  : Siswa-siswi Kelas III SLTP-LB.  

Obyek Penelitian : SLB – C Setya Dharma Surakarta. 

Variabel Bebas  : Model permainan ular tangga sebagai media simulasi. 

Variabel Terikat   : Pencapaian prestasi ranah afektif dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SLB – C Setya Dharma 

Surakarta. 

 

 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

“Apakah model permaianan ular tangga sebagai media simulasi berpengaruh 

dalam peningkatan prestasi ranah afektif dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SLB – C Setya Dharma Surakarta Tahun Pelajaran 

2005/2006?” 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

  Tujuan penelitian ini adalah membuktikan dapat atau tidaknya model 

permainan ular tangga sebagai media simulasi didayagunakan untuk mencapai 

peningkatan prestasi ranah afektif dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SLB – C Setya Dharma Surakarta. Secara terperinci tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui pemanfaatan model permainan ular tangga sebagai media 

simulasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SLB – C Setya 

Dharma   Surakarta. 

2. Ingin mengetahui tingkat keseriusan siswa dalam  mengikuti simulasi melalui 

media permainan ular tangga untuk mengatasi berbagai hambatan yang 

dialami oleh Anak Tuna Grahita. 

3. Ingin mengetahui dapat tidaknya model permainan ular tangga sebagai media 

simulasi didayagunakan untuk mencapai peningkatan prestasi ranah afektif 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SLB – C Setya Dharma 

Surakarta. 

 

 

 

 
F. MANFAAT PENELITIAN 

  Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai masukan bagi guru/pengajar khususnya guru sekolah luar biasa 

dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul pada diri siswa 

khususnya Anak Tuna Grahita. 

b. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi ilmu pengetahuan yang bergerak 

dalam bidang pendidikan luar biasa khususnya. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Memberikan masukan pada sekolah pendidikan luar biasa dalam 

mengatasi keterbatasan pencapaian peningkatan prestasi ranah afektif 

Anak Tuna Grahita melalui model permainan ular tangga. 

b. Mengembangkan pencapaian peningkatan prestasi ranah afektif bagi Anak 

Tuna Grahita dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
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