
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa dewasa ini 

dihadapkan pada berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun 

politik. Pentingnya sebuah pendidikan menjadi salah satu faktor yang akan 

mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Melalui proses tersebut diharapkan 

manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta bagaimana 

menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Oleh karena itu fokus 

pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul dengan 

menitikberatkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan  

keimanan. Menurut Mulyasana (2011:2) dalam pengertian dasar, pendidikan 

adalah menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan 

bakat, watak, kemampuan, dan hati nuraninya secara utuh. Pendidikan tidak 

dimaksudkan untuk mencetak karakter dan kemampuan peserta didik. Proses 

pendidikan diarahkan pada proses berfungsinya semua potensi peserta didik  

Fungsi dan Tujuan Pendidikan secara utuh ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan yakni pada pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, Pendidikan Nasional befungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Selain itu, dengan dasar tujuan Nasional yang telah disuratkan dalam UU 

Sisdiknas No.20 Tahun 2003 itu yang berbunyi setiap unit atau organisasi yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dalam menjabarkan kegiatannya mengacu pada 

tujuan pendidikan nasional (Sukardjo dan Ukim Komaruddin, 2009: 15). 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam pasal 1 

Undang-Undang Sisdiknas nomor 20, tahun 2003 bahwa guru dalam 

melaksanakan pendidikan harus menyertakan pendidikan karakter dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Pendidikan karakter merupakan upaya untuk 

membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin yang menuju 

ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Pendidikan karakter 

merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir, sehingga 

menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan (Mulyasa 2012: 1-2). 

Pendidikan Karakter pada hakikatnya memiliki makna lebih tinggi dari 

pendidikan moral. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak hanya berkaitan 

dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang 

hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik memiliki kesadaran, 

dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan 

kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Sebagai upaya lanjutan penanaman nilai-nilai karakter tersebut pemerintah 

telah mengembangkan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Pengembangan 

kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Melalui 



3 

 

 

 

pengembangan kurikulum 2013 diharapkan akan mampu menghasilkan insan 

yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangn kurikulum 2013 ini difokuskan 

pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik 

sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konstektual 

(Mulyasa, 2013 : 65).  

Dewasa ini perhatian pemerintah terhadap pemerataan pendidikan agar 

dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali sudah menunjukkan 

adanya progres yang ditandai dengan diadakannya pendidikan Inklusif di sekolah 

regular, yakni pendidikan tidak hanya diprioritaskan bagi anak-anak yang normal 

saja melainkan untuk anak-anak yang dianggap berbeda dan terbelakang dari 

anak-anak normal lainnya atau biasa disebut dengan Anak Berkebutuhan Khusus 

(Ilahi, 2013:7-8).  

Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan 

bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang 

berkelainan atau untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang 

diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada 

tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

Berbicara tentang pendidikan karakter dan pendidikan inklusif tidak akan 

lepas dari peran serta seorang guru, faktor penentu keberhasilan pendidikan 

inklusif yang tidak kalah pentingnya adalah adanya tenaga pendidik atau guru 

yang profesional dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, guru memiliki tugas 
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yang paling utama dalam proses pelaksanaan belajar mengajar adalah (1) sebagai 

demonstrator, (2) sebagai pengelola kelas, (3) sebagai moderator dan fasilitator, 

(4) sebagai evaluator (Asf dan mustofa, 2013:175). 

Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan pendidkan karakter di sekolah, bahkan sangat menentukan berhasil 

tidaknya peserta didik dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikatakan 

demikian karena guru merupakan figur utama, serta contoh dan teladan yang baik 

bagi peserta didik. Oleh karena itu, dalam pendidikan karakter guru harus 

memulai dari dirinya sendiri agar apa yang dilakukannya dengan baik menjadi 

baik pula pengaruhnya terhadap peserta didik (Mulyasa, 2012:63). 

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat magang untuk memenuhi tugas 

dari mata kuliah Pendidikan Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus III selama 

kurang lebih tiga bulan, dan hasil wawancara atau observasi awal pada guru 

pendamping khusus (GPK) di SDN Junrejo 01 Kota Batu, diketahui bahwa guru 

mengalami kesulitan dalam menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa yang 

memiliki kelainan atau yang sering disebut dengan Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK). Hal itu dikarenakan beberapa faktor perbedaan kelainan yang dialami 

setiap peserta didik berbeda-beda, mulai dari yang memiliki kelainan ringan 

hingga kelainan yang berat. 

Bertolak dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka 

diangkatlah skripsi dengan judul “Identifikasi Problematika Guru 

Pendamping Khusus (GPK) dalam Menerapkan Pendidikan Karakter 

Terhadap Siswa  Abk Di SDN Junrejo 01 Kota Batu”. Skripsi dengan judul 
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tersebut disusun untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi guru dalam 

menerapkan Pendidikan Karakter terhadap siswa berkebutuhan khusus.  

 

1.2  Batasan Masalah  

Mengingat adanya berbagai keterbatasan yang dimilki oleh peneliti dan 

adanya berbagai persepsi dalam  pelaksanaan  pendidikan karakter terhadap siswa 

ABK di sekolah inklusi. Maka permasalahan yang diteliti terbatas pada saat 

peneliti melakukan penelitian di lapangan dan dikhususkan pada Guru 

Pendamping Khusus (GPK)  yang mendampingi siswa dengan ketunaan autis. 

Pada penelitian ini untuk pelaksanaan  pendidikan karakter difokuskan pada 5 

nilai karakter, yakni : 1) Karakter Religius, (2) Karakter disiplin, (3) Peduli 

Lingkungan, (4) Peduli Sosial, dan (5) Mandiri.   

 

1.3  Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang yang disajikan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1.3.1 Bagaimana penerapan pendidikan karakter yang dilakukan oleh Guru 

Pendamping Khusus (GPK) terhadap siswa ABK (Autis) di SDN Junrejo 

01 Kota Batu? 

1.3.2 Kendala apa saja yang dihadapi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) 

dalam menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa ABK (Autis) di 

SDN Junrejo 01 Kota Batu? 

1.3.3 Solusi atau upaya yang dilakukan oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) 

dan sekolah dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menerapkan 
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pendidikan karakter terhadap siswa ABK (Autis) di SDN Junrejo 01 Kota 

Batu? 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Secara rinci tujuan pemelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.4.1 Mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru 

terhadap siswa ABK  (Autis) di SDN Junrejo 01 Kota Batu. 

1.4.2 Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan 

pendidikan karakter terhadap siswa ABK (Autis) di SDN Junrejo 01 Kota 

Batu. 

1.4.3 Mendeskripsikan solusi atau upaya Guru Pendamping Khusus (GPK)  dan 

sekolah dalam mengatasi problematika dalam menerapkan pendidikan 

karakter terhadap siswa ABK (Autis) di SDN junrejo 01 Kota Batu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis, yang dijelaskan berikut ini. 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap 

penerapan atau pengaplikasian Pendidikan Karakter yang dilakukan oleh guru 

pendamping khusus (GPK) terhadap siswa ABK.  
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1.5.2 Manfaat Praktis   

1.5.2.1 Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan proses 

penerapan pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru terhadap siswa ABK. 

Sehingga penerapan pendidikan karakter bisa diterapkan lebih baik lagi.  

1.5.2.2 Bagi Peneneliti    

Sebagai pengalaman dan menambah wawasan peneliti dalam menulis 

karya ilmiah dan melaksanakan  penelitian dalam  mengidentifikasi problematika 

guru dalam menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa ABK dan hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan oleh orang lain seperti guru, sekolah, ataupun 

tenaga pendidik lainnya sehingga penerapan pendidikan karakter diterapkan lebih 

baik lagi terutama bagi guru terhadap siswa ABK, serta untuk mengetahui proses 

penerapan pendidikan karakter terhadap siswa berkebutuhan khusus (ABK).  

1.5.2.3 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak sekolah dalam 

memperbaiki penerapan pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru terhadap 

peserta didik khususnya siswa ABK yang berada disekolah Inklusi. 

 

1.6  Penegasan Istilah  

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami judul skripsi 

“Identifikasi Problematika Guru dalam Menerapkan Pendidikan Karakter 

Terhadap Siswa ABK di SDN Junrejo 01 Batu”, peneliti memberikan beberapa 

penegasan istilah sebagai berikut:  
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1.6.1 Identifikasi, istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan 

atau menemukenali. Dalam penenlitian ini istilah identifikasi dimaksudkan 

sebagai usaha peneliti untuk mengetahui kesulitan seorang guru atau 

tenaga pendidik lainnya dalam menerapkan pendidikan karakter terhadap 

siswa ABK (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

1.6.2 Problematika dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata 

“problem” yang mempunyai arti persoalan atau permasalahan. 

Problematika adalah hal-hal yang menimbulkan permasalahan yang belum 

bisa dipecahkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

1.6.3 Guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar sisiwa dapat 

belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai 

tujuan akhir dari proses pendidikan (Hamzah, 2007 : 150). 

1.6.4 Pendidikan Karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan 

jiwa anak-anak baik lahir maupun batin yang menuju ke arah peradaban 

yang manusiawi dan lebih baik.  Pendidikan karakter merupakan proses 

yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir, sehingga menghasilkan 

perbaikan kualitas yang berkesinambungan (Mulyasa 2012: 1-2).  

1.6.5 Siswa ABK adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara 

atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih 

intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang 

bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, 

emosi, dan perilaku yang menyimpang. Disebut anak berkebutuhan khusus 
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karena anak tersebut memilki kelainan dan perbedaan dengan anak normal 

pada umumnya (Ilahi, 2013 : 138). 

1.6.6 Guru Pendamping Khusus (GPK) adalah guru yang mempunyai latar 

belakang pendidikan khusus / pendidikan luar biasa atau yang pernah 

mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus yang ditugaskan di sekolah 

inklusi (Direktorat Pendidikan Luar Biasa dalam Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Suplemen 3, 2006 : 3). 


