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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan 

Masalah, (3) Tujuan Penelitian,(4) Manfaat Penelitian, (5) Penegasan 

Istilah   

A. Latar Belakang 

Menurut Syah (2009:93), Belajar adalah key term (istilah kunci) 

yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tampa belajar 

sesunggunya tidak pernah ada pendidikan. Jadi belajar merupkan inti 

pokok dalam pendidikan, sehingga semua orang diwajibkan untuk belajar 

demi menunjang pendidikan mereka. Menurut Syah (2009:93), dikatakan 

bahwa perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan 

makna yang terkandung dalam belajar, karena kemampuan berubalah, 

manusia terbebas dari kemandegan fungsinya sebagai khalifah di bumi 

setelah itu dengan kemampuan berubah melalui belajar itu, manusia secara 

bebas dapat mengesplorasikan, memilih dan menetapkan keputusan-

keputusan penting untuk kehidupanya. berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah segala upaya dilakukan 

oleh pendidik agar proses belajar pada peserta didik dapat berjalan dengan 

baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran dalam kelas 

berjalan dengan baik salah satunya semangat belajar siswa. 
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Anak berkebutuhan khusus, secara riil di sekolah tidak hanya ada 

di sekolah luar biasa.’’Dalam kenyataan, begitu banyak anak-anak 

berkebutuhan khusus yang berada di sekolah reguler terutama di sekolah-

sekolah tingkat rendah seperti di sekolah dasar atau taman kanak-kanak. di 

Indonesia sendiri tidak membeda-bedakan dalam memberikan pendidikan 

terhadap anak normal dan anak berkebutuhan khusus mereka sama-sama 

mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan karena itu tidak jarang di 

sekolah-sekolah di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus dan tidak 

jarang pula di dalam kelas siswa normal belajar dengan anak berkebutuhan 

khusus. Sesungguhya mengetahui anak berkebutuhan khusus memerlukan 

perlakuan khusus dalam proses pembelajaran di dalam kelas, karena itu 

perlu perhatian seorang guru dalam memberikan pelajaran di dalam kelas 

agar anak berkebutuhan khusus dan anak normal dapat berinteraksi 

bersama untuk mencapai tujuan belajar yang disampaikan oleh guru di 

dalam kelas karena itu peran guru sangat penting.  

Menurut Mulyasa (2005:37) mengatakan bahwa, guru sebagai 

pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas- tugas 

memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan  pembinaan  

serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu 

menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam 

keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-

pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik 
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dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan 

anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak 

tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada dan guru juga 

memberikan motivasi kepada peserta didik dapat belajar dengan baik.  

Melihat keadaan saat ini, guru kurang memperhatikan bagaimana 

cara mengajar pada siswa berkebutuhan khusus. Belajar merupakan hal 

penting yang harus dilakukan oleh siswa termasuk pada siswa 

berkebutuhan khusus. Guru wajib untuk mendidik siswa baik siswa normal 

maupun siswa berkebutuhan khusus. Kurangnya perhatian dari guru 

terhadap pembelajaran siswa berkebutuhan khusu menjadi hal buruk 

dalam pendidikan seperti yang terjadi di SMPN 25 Malang. Siswa 

berkebutuhan khusus cenderung lebih pasif  dalam pembelajaran karena 

guru kurang memperhatikan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan 

kurang kreatif dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus tersebut. Oleh 

karna itu peneliti tertarik untuk peneliti bagaimana model pembelajaran 

yang di gunakan oleh guru PPKn dalam mengajar siswa berkebutuhan 

khusus di SMPN 25 Malang sesuai dengan  judul penelitian yaitu ‘’Model 

Pembelajaran Guru PPKn pada siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 

25 Malang.  Peneliti akan meneliti proses pembelajaran pada siswa 

berkebutuhan khusus di SMP Negeri 25 Malang, dimana pada sekolah ini  

memiliki jumlah peserta didik ABK yang  lebih beragam dari sekolah 

lainnya. Sehingga, penelitian ini di fokuskan hanya kepada siswa 

berkebutuhan khusus.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan di 

atas maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana model pembelajaran guru PPKn untuk menumbuhkan nilai 

wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pada siswa berkebutuhan 

khusus di SMP Negeri 25 Malang? 

2. Apakah kendala dalam penerapan model pembelajaran PPKn untuk 

menumbuhkan nilai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pada 

siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 25 Malang?  

3. Bagaimana solusi yang ditempuh untuk menghadapi kendala dalam 

penerapan model pembelajaran PPKn untuk menumbuhkan nilai 

wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pada siswa berkebutuhan 

khusus di SMP Negeri 25 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan model pembelajaran guru 

PPKn untuk menumbuhkan nilai wawasan kebangsaan dan cinta tanah 

air pada siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 25 Malang. 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kendala dalam penerapan 

model pembelajaran PPKn untuk menumbuhkan nilai wawasan 

kebangsaan dan cinta tanah air  pada siswa berkebutuhan khusus di 

SMP Negeri 25 Malang. 
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3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan solusi yang ditempuh dalam 

penerapan model pembelajaran PPKn untuk menumbuhkan nilai 

wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pada siswa berkebutuhan 

khusus di SMP Negeri 25 Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini harapkan dapat memperoleh informasi dan pemahaman 

wawasan mengenai proses pembelajaran khusus ABK  

b. Dapat memberi sumbangan untuk memberi perkembangan ilmu 

pendidikan dan memperkuat wancana untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) terutama pada 

proses pembelajaran inklusi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis  

Sebagai rujukan dan sarana untuk menambah wawasan mengenai 

proses pembelajaran inklusi dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat dalam proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan 

khusus (ABK), dan cara penanganannya di SMP Negeri 25 Malang, 

sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-

praktik pembelajaran yang yang di lakukan selama ini sudah efektif 

dan efisien. 

 

b. Bagi sekolah 
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Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki dan 

mengevaluasi kualitas pembelajaran dengan proses pembelajaran 

inklusi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di SMP Negeri 25 

Malang  

c. Bagi guru  

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan proses 

kekegiatan pembelajaran di kelas terutama dengan pembelajaran 

inklusi. 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul peneliti skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai 

berikut: 

1. Model  

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur sistematis dalam pengorganisasian 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model 

pembelajaran menggambarkan keseluruhan alur atau langkah-

langkah yang pada umunya diikuti oleh serangkaian pembelajaran. 

(Sutikno 2014:58). Dalam model pembelajaran ditujukkan secara 

jelas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh guru atau 

peserta didik, bagimana urutan kegiatan-kegiatan tersebut, dan tugas-

tugas khusus apa yang perlu dilakukan oleh peserta didik. 
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Model pembelajaran dalam penelitian ini adalah kerangka 

konseptual yang diguanakan Guru PPKn dalam mengajar  siswa 

berkebutuhan khusus. 

2. Pembelajaran 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pembelajaran menekankan 

kepada proses, cara, perbuatan menjadi orang atau makhluk hidup 

belajar. Menurut Winkel (dalam Sutikno 2014:12)  Pembelajaran 

merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung 

proses belajar peserta didik, dengan memperhitungkan kejadian-

kejadian eksternal yang berperang terhadap rangkaian kejadian-

kejadian internal yang berlangsung di dalam peserta didik. 

Pembelajaran dalam penelitian ini adalah proses yang dilakukan oleh 

guru PPKn untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap siswa 

berkebutuhan khusus.  

3. Siswa Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus atau sering di singkat ABK saja adalah 

mereka ynag memiliki perbedaan dengan rata-rata anak seusianya atau 

anak-anak pada umumnya. Perbedaan ini terjadi dalam beberapa hal, 

seperti proses pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami 

kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental intelaktual, sosial 

maupun emosional. 
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Siswa  Kebutuhan Khusus dalam penelitian ini adalah peserta didik 

yang memiliki perbedaan dalam berfikir untuk diberikan semangat 

belajar oleh Guru PPKn.(Ramadhan.M ,2013:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




