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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang memiliki bekal 

dalam menjalani kehidupan. Terkait dengan pendidikan Supardjo (2016: 63) 

menyatakan: 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi diri peserta 

didik dalam bidang keagamaan, pengendalian diri, kepribadaian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dalam 

masyarakat.  

 

Menurut Supardjo (2016: 63), aspek penting proses pendidikan adalah 

membangun karakter anak didik. Sistem pendidikan diharapkan mampu 

mengembangkan pribadi yang memiliki karakter terpuji, yang secara pribadi dan 

sosial dalam menghadapi masa mendatang (Supardjo, 2016: 63). 

Menurut Damsar (2012: 34), sekolah merupakan salah satu tempat dimana 

siswa mendapatkan pendidikan secara formal. Sekolah mempunyai tanggung 

jawab terhadap pembentukan karakter pribadi dan moral siswa, oleh karena itu 

peran guru cukup besar untuk menjalin siswanya (Damsar, 2012: 34). Guru 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidik diharapkan mampu 

membentuk peserta didik sesuai dengan sikap sosial yang diharapkan dari jati diri 

bangsa.  

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan 

mampu membentuk siswa menjadi aktif, memiliki sikap yang baik, saling 

menghargai dan menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan sosial di 

masyarakat. Siswa akan mudah berinteraksi dengan orang lain, diterima dalam 

masyarakat dan dapat mengambil keputusan ketika menghadapi masalah dalam 

kehidupannya. Siswa juga dapat mengenal tentang hubungan antara manusia 

dengan lingkungan hidupnya, memahami peristiwa-peristiwa serta perubahan 

yang terjadi di sekitarnya, memahami bahwa antar manusia yang satu dengan 

yang manusia yang lain saling membutuhkan, menghormati, dan memiliki rasa 
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tanggung jawab terhadap kewajibannya (Meimulyani, 2013: 38). Sikap 

profesional guru akan terlihat dalam pelaksanaan tugas yang ditandai dengan 

keahlian baik dalam materi maupun metode, selain itu sikap tanggumg jawab 

dalam melaksanakan seluruh pengabdian.  

Anak berkebutuhan khusus mengalami gangguan terhadap fisik, mental, 

intelegensi, dan emosinya sehingga memerlukan bantuan khusus untuk memenuhi 

kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan anak berkebutuhan kusus 

Izzaty, dkk (2008: 53) menyatakan: 

Keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, menjadi tugas dan 

kewajiban orang tuanya. Lingkungan yang tepat untuk anak-anak serta 

pola asuh yang sesuai dengan kondisi mereka. Banyak orang tua yang 

hanya berfikir agar anak-anaknya cukup mandiri dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, sehingga para orang tua kurang memperhatikan 

terhadap kebutuhan pendidikan, serta potensi yang mungkin bisa 

dikembangkan dalam keterbatasan fisik yang ada. 

 

Menurut Triani (2013: 39), beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru 

untuk memenuhi tugas dan kewajiban mendidik anak berkebutuhan khusus 

diantaranya, guru dan siswa belajar dalam suatu komunitas belajar, menempatkan 

peserta didik sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi peserta didik 

dalam belajar, memahami dan memanfaatkan pembelajaran adiktif, dan memiliki 

minat untuk memberikan layanan. Menjadi seorang guru tidak hanya mempunyai 

pengetahuan untuk dibagikan kepada peserta didik, namun juga harus dapat 

memahami karakteristik setiap individu. Selain itu harus memiliki sikap yang baik 

terhadap peserta didik agar peserta didik dapat memperoleh pendidikan sesuai 

kebutuhannya. 

 

B. Perumusan Masalah 

      Setiap peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penilaian Sikap Sosial yang dilakukan oleh 

guru terhadap anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Jepon, Kabupaten 

Blora Tahun Pelajaran 2018/ 2019? 
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2. Apakah Kendala dalam Penilaian Sikap Sosial pada anak berkebutuhan 

khusus di SLB Negeri Jepon, Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2018/ 

2019? 

3. Bagaimanakah alternatif solusi untuk mengatasi kendala dalam Penilaian 

Sikap Sosial pada anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Jepon, 

Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2018/ 2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan 

latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus untuk memperjelas saat 

mengumpulkan data, dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan penilaian sikap sosial pada anak 

berkebutuhan khusus di SLB Negeri Jepon, Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 

2018/ 2019. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam pengembangan Penilaian Sikap Sosial pada 

anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Jepon, Kabupaten Blora Tahun 

Pelajaran 2018/ 2019. 

3. Mengidentifikasi alternatif solusi dalam mengatasi kendala dalam Penilaian 

Sikap Sosial pada anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Jepon, Kabupaten 

Blora Tahun Pelajaran 2018/ 2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan di atas, maka 

manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan pengetahuan sosial, khususnya pada kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SLB Negeri 

Jepon, Kabupaten Blora. 

b. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi guru dalam upaya 

meningkatkan kompetensi sikap sosial yang dimilikinya. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi sekolah sebagai panduan 

untuk meningkatkan kualitas pendidik khususnya guru mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


