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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan pada siswa tunagrahita di Sekolah Menengah Atas 
Luar Biasa kelas X/C di SLB Negeri Surakarta. Pengumpulan data dilakukan 
dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Untuk menguji keabsahan data 
dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Untuk menganalisis data menerapkan 
model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa tunagrahita di SMALB ialah dalam 
menggunakan silabus dan RPP mengadopsi dari sekolah reguler dan disesuaikan 
dengan kondisi siswa. Permulaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 
SMALB dengan melakukan flash back materi pertemuan sebelumnya, dalam 
penggunaan alat bantu pembelajaran dan sumber belajar harus disesuaikan 
dengan kondisi siswa tunagrahita, dan dalam pembelajaran guru wajib 
mengkaitkan pembelajaran dengan kegiatan secara nyata. Penjabaran materi 
dilakukan oleh guru kemudian kalau siswa  sudah mengerti dilanjutkan tanya 
jawab. Umpan balik dalam pembelajaran menjadi salah satu interaksi antara 
guru dengan murid dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 
sehingga menghasilkan hasil belajar tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana 
siswa memahami pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan 
oleh guru. 
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PENDAHULUAN 

Setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya. Penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia bermacam-macam, misalnya bagi peserta didik yang berkemampuan 

rata-rata ditempatkan disekolah regular, dan yang berkemampuan dibawah rata-

rata ditempatkan pada tempat khusus yaitu bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Sekolah Luar Biasa (SLB) memang sering dianggap sebelah mata oleh sebagian 

orang. Pendidikan Luar Biasa bertujuan membekali siswa berkebutuhan khusus 

untuk dapat berperan aktif di dalam masyarakat serta memiliki kontribusi yang 

positif bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi dari anak berkebutuhan 

khusus. 

Di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) terdapat mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn). Mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah program untuk menanamkan nilai-nilai moral dan 

karakter dalam diri anak. Proses penanaman nilai-nilai moral dapat dimulai 

melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran dengan menggunakan kata-

kata yang sederhana agar dapat di mengerti oleh siswa sendiri. Pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan  pendidik dalam membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentuan 

utama keberhasilan pendidikan pada suatu lingkungan belajar. 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menanamkan akan 

pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang 

dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta tidak melenceng dari 

apa yang diharapkan. Terkadang proses penanaman moral bukan hanya melalui 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaran saja, melainkan juga terkadang motivasi 

dari guru dan juga yang paling utama adalah dorongan dari orang tua. Proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat melatih siswa berfikir kritis dan 

bertindak demokratis sesuai dengan moral etika ketimuran yang baik. Melalui 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan dapat menumbuhkan 

apresiasi siswa sebagai calon pemimpin bangsa, memberikan bekal pengetahuan 



kepada siswa berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, 

serta pendidikan bela negara agar nantinya dapat menjadi warga negara yang 

dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 

Dengan begitu tercapailah tujuan pembelajaran berupa perubahan tingkah 

laku dalam interaksi antara guru dan siswa mengenai pengembangan kecintaan, 

kesetiaan, keberanian membela tanah air dan bangsa dalam rangka ketahanan 

nasional pada program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial kultural, dan 

kajian ilmiah tentang kewarganegaraan. Berdasarkan uraian mengenai latar 

belakang masalah inilah, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Karakteristik  Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 

Siswa Tunagrahita Kelas X/C Di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dengan 

memfokuskan penelitian di SLB Negeri Surakarta. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimanakah karakteristik 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran Pada Siswa Tunagrahita Kelas X/C di 

SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014?. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: Untuk mendeskripsikan karakteristik pembelajaran PKn pada siswa 

Tunagrahita Kelas X/C di SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014. 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian SLB Negeri . Penelitian secara keseluruhan dilakukan 

selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Maret 2014 sampai dengan 

bulan Juni 2014.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

Nawawi dan Martini (1992:67), “metode deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan 

obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) 

sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang”. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal 

terpancang. Menurut Sukmadinata (2009:77), menyatakan bahwa studi kasus 

merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan 

suatu kasus. 

Subjek penelitian ini adalah anak-anak tunagrahita pada jenjang SMALB 

kelas X/C yang berada di SLB Negeri Surakarta. Penelitian ini yang menjadi 



subjek utama adalah anak-anak tunagrahita SMALB kelas X/C dan guru mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Objek penelitian ini meliputi 

karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaaran pada siswa tunagrahita 

di SMALB kelas X/C . 

Menurut Arikunto (2010:172) sumber data dalam penelitian adalah “subjek 

dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data 

penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi informan atau 

narasumber yaitu guru Pendidikan Kewarganegaraan dan siswa tunagrahita 

SMALB kelas X/C, tempat atau lokasi penelitian  yaitu SLB Negeri Surakarta 

yang diteliti, dan arsip atau dokumen. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah Peneliti itu sendiri. 

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi 

sumber data meliputi informasi dari informan, tempat dan pertistiwa, serta 

dokumen atau arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang 

dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang 

berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Data dalam penelitian 

ini diperoleh melalui pengamatan serta wawancara secara langsung, maka 

analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif baik dalam 

pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN 

Bagaimanakah karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran 

Pada Siswa Tunagrahita di SMALB Kelas X/C Tahun Pelajaran 2013/2014 

1. Pengelolaan kelas harus didasarkan dengan penggunaan silabus dan RPP 

pada saat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran yang diadopsi dari 

sekolah reguler serta cara mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaran dimulai. 



2. Alat bantu pembelajaran yang mencakup media pembelajaran dan metode 

pembelajaran harus menggunakan pembelajaran yang secara nyata dan 

juga harus memanfaatkan media yang ada. 

3. Sumber pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. 

4. Intraksi dalam umpan balik materi pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaran juga sangat baik, meskipun harus di rangsang dengan 

pertanyaan yang membuat mereka merasa tertarik sehingga siswa dengan 

senang hati melibatkan diri dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaran. 

5. Hasil belajar tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana siswa memahami 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran yang diajarkan oleh guru. 

KESIMPULAN 

1. Pengelolaan kelas pada SMALB menggunakan silabus dan RPP pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran. Penggunaan Silabus dan RPP 

pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran dalam SMALB 

mengadopsi dari sekolah reguler dan disesuaikan dengan kondisi siswa. 

Permulaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran di SMALB dengan 

melakukan flash back materi pertemuan sebelumnya, setelah itu dilanjutkan 

dengan membahas materi yang akan diajarkan agar siswa dapat selalu 

mengingat materi pelajaran yang diajarkan. 

2. Penggunaan alat bantu pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi 

siswa yang apabila mengikuti pembelajaran dengan mengkaitkan kegiatan 

secara nyata. 

3. Penggunaan sumber pembelajaran harus menyesuaikan dengan kondisi 

siswa. 

4. Umpan balik dalam pembelajaran menjadi salah satu interaksi antara guru 

dengan murid dan siswa dengan pendidik. 

5. Hasil belajar tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana siswa memahami 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran yang diajarkan oleh guru. 
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