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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

        Pada bab ini akan dipaparkan tentang penjelasan yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni tentang “Identifikasi 

Problematika Guru Pendamping Khusus (GPK) Dalam Menerapkan 

Pendidikan Karakter Terhadap Siswa  Abk Di SDN Junrejo 01 Kota Batu”. 

Dimana dari judul tersebut akan diberikan penjelasan melalui teori-teori yang  

ada.  

 

2.1  Pendidikan  

2.1.1 Hakikat Pendidikan 

        Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya unutk memiliki potensi spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Munib, 

2004 : 142). 

        Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah upaya sadar dan 

terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar 

tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, 

berilmu, sehat, dan berakhlak mulia. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

menegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dari penjelasan diatas harus diakui pendidikan memegang peranan penting 

dalam meningkatakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam 

upaya menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan zaman yang semakin 

meningkat tajam (Ilahi, 2013:15). 

Pendidikan sangat berguna dalam kehidupan manusia, setidak-tidaknya 

memilki ciri sebagai berikut: (1)Pendidikan merupakan proses mengembangkan 

kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat, 

dimana dia hidup, (2) pendidikan merupakan proses sosial, dimana seorang 

dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya 

yang datang dari sekolah) untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan 

individual secara optimum, (3)  pendidikan merupakan proses pengembangan 

pribadi atau watak manusia.  

 

2.2 Guru  

2.2.1 Pengertian Guru 

Guru merupakan salah satu  komponen terpenting dalam dunia pendidikan. 

Ruh pendidikan sesungguhnya terletak dipundak guru. Bahkan, baik buruknya 

atau berhasil tidaknya pendidikan berada ditangan guru. Sebab sosok guru 

memiliki peranan yang strategis dalam mengukir peserta didik menjadi pandai, 

cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas. Sebelum mengulas lebih 
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jauh tentang sosok guru maka perlu diketahui pengertian guru yang 

sesungguhnya. Makna guru atau pendidik sebagaimana dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003, Bab 1, Pasal 1, Ayat 6 

adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Makna 

teresebut dapat dipahami secara universal, maksudnya setiap kegiatan 

pembelajaran, baik yang terencana maupun tidak tentunya membutuhkan seorang 

pembimbing yang langsung dan tidak langsung.  

Menurut Thoifuri (2008 : 3), guru atau pendidik pada prinsipnya memiliki 

makna mereka yang tidak hanya mempunyai kualifikasi keguruan secara formal 

diperoleh dari bangku sekolah perguruan tinggi, melainkan yang terpenting adalah 

mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan 

orang lain pandai dalam rana kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam rana 

kognitif menjadikan peserta didik cerdas intelektualnya, dalam ranah afektif 

menjadikan siswa mempunyai sikap dan perilaku yang sopan, sedangkan dalam 

rana psikomotorik menjadikan siswa terampil dalam melaksanakan aktivitas 

secara efektif dan efisien, serta tepat guna. 

    

2.2.2 Hakikat dan Makna Guru 

Menurut Hamzah (2007 :16) Guru merupakan suatu profesi, berarti suatu 

jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan 

oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya 

masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan. Seorang guru perlu 
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mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar seorang guru 

dapat melaksanakan tugas secara professional yaitu sebagai berikut :  

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi 

pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagi media dan 

sumber belajar yang bervariasi. 

2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam 

berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.  

3. Guru harus dapat membuat urutan (sequence) dalam pemberian pelajaran 

dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta 

didik. 

4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi), agar 

peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang 

diterimanya.  

5. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan 

unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik 

menjadi jelas. 

6. Guru wajib memerhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara 

mata pelajaran dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan 

cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, 

mengamati atau meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang 

didapatnya. 
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8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina 

hubungan sosial, baik dalam kelas maupun di luar kelas. 

9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara 

individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya 

tersebut. 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa guru dituntut untuk 

menjadi seorang guru yang professional dengan tugasnya mendidik, mengajar, 

juga melatih, dengan menerapkan prinsip-prinsp mengajar  yang di paparkan oleh 

Hamzah. Selain itu guru dengan memperhatikan prinsip-prinsip mengajar diatas 

dapat dikatakan guru tersebut merupakan guru professional.  

 

2.2.3 Peran Guru Dalam Pembelajaran 

Titik sentral kegiatan kependidikan, tidak pernah lepas dari peran seorang 

guru, maka dari itu peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Menurut 

Mujtahid (2009 : 52) peran guru dalam pembelelajaran ialah untuk tahu banyak 

kondisi peserta didik pada setiap jenjang. Selain itu, kesuksesan guru ditentukan 

pula oleh penguasaan materi, cara menggunakan pendekatan dan strategi yang 

tepat, serta dukungan sumber, alat dan media pembelajaran yang cukup. Jika 

dilihat secara lebih dalam pendidikan formal di sekolah melibatkan tiga 

komponen pengajaran yang saling berinteraksi. Ketiga komponen tersebut adalah 

guru, isi atau materi pelajaran, dan siswa. Tiga komponen ini dalam proses belajar 

mengajar melibatkan sarana dan prasarana, seperti metode, media dan lingkungan 

yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang baik. Diantara ketiga 

komponen tersebut guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses 
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pembelajaran. Meskipun diakui ada banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses belajar mengajar, akan tetapi faktor tetap menjadi yang paling 

dominan. Guru menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya 

pendidikan. 

Mujtahid  (2009 : 53) dalam kegiatan belajar mengajar, guru memilki tiga 

tugas utama yaitu merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan memberikan 

umpan balik. Tugas merencanakan adalah tugas untuk mendesain dan 

mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dalam 

proses belajar mengajar. Tugas ini meliputi penentuan tujuan yang hendak 

dicapai, penyiapan materi yang akan diajarkan, pemilihan metode yang tepat, dan 

penyiapan peraangkat evaluasi untuk melihat keberhasilan proses belajar 

mengajar yang dilakukan. Tugas melaksanakan pengajaran adalah implikasi dan 

aplikasi dari apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh guru. Hal ini terkait 

dengan upaya menciptakan situasi belajar yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar yang efektif dan dapat mencpai hasil sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. Sedangkan, tugas memberikan umpan balik adalah tugas untuk 

membantu siswa dalam memlihara minat dan antusiasnya dalam melaksanakan 

tugas belajar. Disinilah peran guru dituntut untuk dapat membangun interaksi 

sebaik mungkin dengan siswa sehingga tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan dan selalu memotivasi siswa untuk terus belajar. 

Menurut Suparlan (dalam Mujtahid 2009: 53) guru memiliki satu kesatuan 

peran dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan, antara kemampuan mendidik, 

membimbing, mengajar dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan 

kemampuan integratif, antara satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan.   
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Dari penjelasan di atas terkait dengan peran guru dalam pembelajaran, 

maka yang perlu disiapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang sempurna 

adalah penugasan, pemahaman dan pengembangan materi, penggunaan metode 

yang tepat, efektif dan senantiasa melakukan pengembangannya, serta 

menumbuhkan kepribadian kepada peserta didik. Ketiga cakupan tersebut terjadi 

dalam interaksi antara guru dengan siswa dalam bentuk pembelajaran.   

 

2.3 Pendidikan Karakter  

2.3.1 Pengertian pendidikan Karakter 

Menurut Mulyasa (2012: 1-2) 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. Sedangkan, menurut 

Zuchdi (2008 : 39) memaknai karakter sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu 

dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral 

seseorang. 

Suprapto (dalam Suprihatiningrum 2013: 257) menjelaskan bahwa 

pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi daripada pendidikan moral, 

karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar mana yang salah. Lebih dari 

itu, pendidikan Karakter menanamkan kebiasaan (habitution) tentang yang baik 

hingga siswa didik menjadi paham, mampu merasakan, dan mau melakukan hal 

baik.   
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Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

memiliki makna yang lebih tinggi daripada pendidikan moral, pada dasarnya 

pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, yaitu penanaman nilai-nilai agar 

menjadi manfaat pada diri seseorang dan karenanya mewarnai kepribadian atau 

watak seseorang.  

 

2.3.2 Hakikat Pendidikan Karakter 

Pada hakikatnya pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari 

pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan 

masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal 

yang baik dalam kehidupan, sehingaga anak atau peserta didik memiliki 

kesadaran, dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk 

menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon 

situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melaui perilaku 

baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai 

karakter mulia lainnya (Mulyasa, 2012 : 3).   

Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2010 mengemukakan 

bahwa karakter dapat diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan 

dapat diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, dalam arti secara 

khusus ciri-ciri ini membedakan antara satu individu dengan individu yang 

lainnya, Karena ciri-ciri karakter tersebut dapat diidentifikasi pada perilaku 

individu dan bersifat unik. Maka karakter sangat dekat dengan kepribadian 

individu. Dengan demikian istilah karakter berkaitan erat dengan personality 
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(kepribadian) seseorang, sehingga ia dapat disebut sebagai orang yang berkarakter 

(a person of character) jka perilakunya sesuai dengan etika atau kaidah moral. 

Meskipun demikian, kebiasaan berbuat baik tidak menjamin seseorang yang telah 

terbiasa tersebut secara sadar menghargai pentingnya nilai-nlai karakter (Mulyasa, 

2012 :4). 

Melengkapi Uraian di atas, Megawangi (dalam Mulyasa, 2012: 6) sebagai 

pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun 9 pilar karakter yang 

dijadikan acuan dalam pendidikan karakter baik di sekolah maupun di luar 

sekolah, yaitu sebagai berikut:  

a. Cinta Allah dan Kebenaran,  

b. Tanggung Jawab, disiplin ,dan mandiri,  

c. Amanah,  

d. Hormat dan santun,  

e. Kasih sayang, peduli dan kerja sama, 

f. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah,  

g. Adil dan berjiwa kepemimpinan, 

h. Baik dan rendah hati, 

i. Toleran dan cinta damai. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 9 pilar karakter yang 

disebutkan oleh Megawangi (dalam Mulyasa, 2012:6) mencakup tentang 

hubungan antara individu dengan individu dengan tuhan,indvidu dengan individu 

yang lain, individu dengan kelompok.  

Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya 

telah ada sejak Islam diturunkan di dunia seiring diutusnya Nabi Muhammad 
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SAW untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak (karakter) manusia. 

Ajaran Islam sendiri mengandung sistematika ajaran yang tidak hanya 

menekankan pada aspek keimanan, ibadah dan mu’amalah, tetapi juga akhlak. 

Pengalaman ajaran Islam secara utuh (kaffah) merupakan model karakter seorang 

muslim, bahkan dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi Muhammad 

SAW, yang memilki sifat Siddiq, tabligh, Amanah, Fathonah (Suyadi, 2013:16). 

 

2.3.3 Tujuan Pendidikan Karakter 

Dalam penerapannya di dunia pendidikan, pendidikan karakter bertujuan 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan. Melalui pendidikan karakter pesserta didik diharapkan mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternlisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak 

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah/ madrasah yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan, sehari-hari, serta symbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua 

warga sekolah/madrasah, dan masyarakat sekitarnya. Budaya sekolah/madrasah 

merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut dimata 

masyarakat.  
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2.3.4 Implementasi Pendidkan Karakter  

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, 

penciptaan lingkungan, dan pembiasaan melalui berbagai tugas keilmuan dan 

kegiatan kondusif. Dengan demikian apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan 

dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain 

menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama 

penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang kondusif juga sangat penting, 

dan turut membentuk karakter peserta didik.  

Penciptaan lingkungan yang kondusif menurut Mulyasa (2012: 10) dapat 

dilakukan melalui berbagai variasi metode sebagai berikut:  

a. Penugasan,  

b. Pembiasaan,  

c. Pelatihan,  

d. Pembelajaran, 

e. Penghragaan, dan  

f. Keteladanan. 

Berbagai metode tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

pembentukan karakter peserta didik. Pemberian tugas disertai pemahaman akan 

dasar-dasar filosofinya sehingga peserta didik akan megerjakan berbagai tugas 

dengan kesadaran dan pemahaman, kepedulian dan komitmen yang tinggi. Setiap 

kegiatan mengandung unsur-unsur pendidikan, sebagai contoh dalam kegiatan 

kepramukaan terdapaat pendidikan kesederhanaan, kemandirian, kesetiakawanan 

dan kebersamaan, kecintaan pada lingkungan dan kepemimpinan.  
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2.3.5 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter  

Kementrian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 nilai karakter yang 

akan ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter 

bangsa, sedangkan kementrian Agama melalui direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam mencanangkan nilai karakter dengan merujuk pada Nabi Muhammad SAW, 

keempat karakter yang paling yaitu  Shiddiq (benar), Amanah (dapat dipercaya),  

Tabligh (menyampaikan kebenaran), dan Fatanah (menyatunya kata dan 

perbuatan).  

Menurut Aqib (2012:40) telah teridentifikasi butir-butir nilai yang 

dikelompokkan menjadi lima nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan dan nilai kebangsaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nilai-nilai 

Karakter 

Nilai kebangsaan 

Hubungannya dengan lingkungan 

Hubungannya dengan sesama 

Hubungannya dengan diri sendiri 

Hubugannya dengan Tuhan 

Gambar 2.1 Daftar nilai-nilai  Karakter 

utama 
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Tabel 2.1 Distribusi nilai-nilai karakter  

No  Kelompok Nilai  

 

Nilai-nilai Karakter 

1. Hubungannya dengan Tuhan  Religius: pikiran, perkataan, dan tindakan 

seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan 

nilai-nilai Ketuhanan dan ajaran agamanya. 

 

2. Hubungannya dengan diri sendiri  Jujur, bertanggungjawab, bergaya hidup sehat, 

disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa 

wirusaha, berpikir logis, kritis, kreatif dan 

inofatif, mandiri, ingin tahu.  

 

3.  Hubungannya dengan sesame Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang 

lain, patuh terhadap aturan-aturan sosial, 

menghargai karya ddan prestasi orang lain, 

santun, demokratis. 

 

4. Hubungannya dengan lingkungan  Peduli sosial dan lingkungan : sikap dan 

tindakan selalu berupaya mencegah kerusakan 

terhadap lingkungan dan alam sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi 

dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

 

5. Nilai kebangsaan Nasionalisme, menghargai keberagaman 

 

  

Pembahasan ini tidak mencakup empat nilai karakter versi Kementrian 

Agama melainkan fokus pada 18 nilai karakter versi Kemendiknas. Ke-18 

karakter versi Kemendiknas telah mencakup nilai-nilai karakter dalam berbagai 

agama, termasuk Islam. Disamping itu 18 nilai karakter tersebut telah disesuaikan 

dengan kaidah-kaidah ilmu pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Berikut 

ini akan dikemukakan 18 nilai karakter versi Kemendiknas yang disusun dalam 

melalui badan Penelitian dan pengembangan pusat kurikulum (Kementrian 

Pendidikan Pusat Kurikulum (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010) antara lain 

Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, 

Rasa ingin tahu, Semangat kebangsaan atau nasionalisme, Cinta Tanah Air, 
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Menghargai prestasi, Komunikatif, Cinta damai, Gemar membaca, Peduli 

Lingkungan, Peduli lingkungan, Peduli sosial, Tanggung jawab. 

Tabel 2.2  

18 Nilai-nilai dalam Pendidikan karakter menurut Kemendiknas 

No  Nilai Karakter  Deskripsi 

  

1. Religius  Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

  

2.  Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

perbuatan, dan pekerjaan. 

 

3. Toleransi  Siakap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

 

4.  Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

 

5. Kerja Keras  Tindakan yang menunjukkan perilaku selalu berusaha 

menghasilkan sesuatu yang baik demi tercapainya cita-cita 

yang diinginkan. 

 

6.  Kretaif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari semua yang telah dimilki. 

 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.  

 

8. Demokratis  Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

 

10. Semangat 

Kebangsaan  

Cara berpikir, bertindakdan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan dirinya 

dan kelompok. 

 

11. Cinta Tanah Air Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan kelompok. 

 

12.  Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinyan untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 

 

13. Bersahabat / 

Komunikatif 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinyan untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 
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Lanjutan Tabel 2.2 

 
No  Nilai Karakter  Deskripsi 

  

14. Cinta Damai  Sikap dan tindakan yang mendorong dirinyan untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 

 

15. Gemar Membaca  Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.  

 

16. Peduli Lingkungan  Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam sekitarnya. Dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin member bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan  

 

18. Tanggung Jawab  Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanankan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan 

Negara. 

 

 

Dari Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa semua tingkat satuan 

pendidikan baik sekolah atau madrasah wajib mengimplementasikan 18 nilai 

karakter yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional baik 

dalam setiap mata pelajaran yang ada, demi terciptanya siswa yang memiliki 

karakter dan moral yang baik sebagai bekal bagi siswa hidup di dalam 

masyarakat.  

Dari 18 nilai karakter menurut kemendiknas, peneliti melakukan fokus 

penelitian dalam 5 aspek nilai-nilai karakter yaitu religius, disiplin, peduli 

lingkungan, Peduli Sosial, dan Mandiri. Peneliti membatasi 5 aspek nilai-nilai 

karakter tersebut di atas karena berdasarkan observasi awal dari hasil wawancara 

awal yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai salah seorang Guru 

Pendamping khusus (GPK) di SDN Junrejo 01 Kota Batu. Selain itu, dilihat dari 

kemampuan siswa ABK yang berbeda dengan siswa pada umumnya tidak semua 
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nilai-nilai pendidikan karakter yang ditetapkan oleh Kemendiknas dapat 

diterapkan kepada siswa ABK tersebut.   

 

2.3.6 Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan pendidikan karakter di 

sekolah perlu adanya indikator-indikator penentu keberhasilan pendidikan 

karakter. Menurut Kemendiknas (dalam Mulyasa, 2012 : 10) keberhasilan 

program pendidikan karakter dapat diketahui dari perwujudan indikator Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dalam pribadi siswa yang dijabarkan sebagai berikut.  

 

Tabel 2.3 Substansi nilai atau karakter yang ada pada SKL SD/MI/SDLB/ Paket A  

Menurut Kemendiknas 

No Rumusan SKL 

 

Nilai / Karakter 

1. 

Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai 

dengan tahap perkembangan anak 

 

Iman dan taqwa 

2. 

Mengenal kekurangan dan kelebihan diri 

sendiri  

 

Jujur 

3. 

Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku 

dalam lingkungannya  

 

Disiplin 

4. 

 Menghargai keberagaman agama, budaya, 

suku, ras, dan golongan sosial ekonomi 

lingkungan disekitarnya 

  

Terbuka, nasionalistik 

5. 

Menggunakan informasi tentang lingkungan 

sekitar secara logis, kritis, dan kreatif  

 

Bernalar, kreatif 

6. 

Menunjukkan kemampuan berpikir logis, 

kritis, kreatif, dengan bimbingan guru atau 

pendidik 

 

Bernalar, kreatif 

7. 

Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi 

dan menyadari potensinya  

 

Terbuka, bernalar 

8. 

Menunjukkan kemampuan masalah sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari  

 

Bernalar 

9. 

Menunjukkan kemampuan mengenali gejala 

alam dan sosial dilingkungan sekitar  

 

Terbuka, bernalar 
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Lanjutan Tabel 2.3 

 

10. 

Menunjukkan kecintaan dan kepedulian 

terhadap lingkungan  

 

Peduli, tanggung jawab 

11. 

Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan 

terhadap bangsa, Negara, dan tanah air 

Indonesia  

 

Nasionalistik 

12. 

Menunjukkan kemampuan untuk melakukan 

kegiatan seni dan budaya lokal  

 

Kreatif, tanggung jawab 

13. 

Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, 

sehat,bugar, aman, dan memanfaatkan waktu 

luang. 

 

Bersih, tanggung jawab 

14. 

Berkomunikasi secara jelas dan santun  Santun 

 

 

15. 

Bekerja sama dalam kelompok, tolong 

menolong, dan menjaga diri sendiri dalam 

lingkungan keluarga dan teman sebaya 

 

Gotong royong, peduli 

16. 

Menunjukkan kegemaran membaca dan 

menulis  

 

Gigih 

17. 

Menunjukkan keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, menulis, dan berhitung 

   

Bernalar 

(Sumber: Mulyasa, 2012: 10) 

Berdasarkan paparan tabel di atas, maka substansi nilai atau karakter harus 

menjadi milik seluruh warga sekolah, maka dari itu semua warga sekolah harus 

memberi contoh dan menjadi suri tauladan dalam mempraktikkan indikator-

indikator pendidikan karakter dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, akan 

tercipta iklim yang kondusif bagi pembentukan karakter peserta didik, dan seluruh 

warga sekolah sehingga pendidikan karakter tidak hanya dijadikan ajang 

pembelajaran, tetapi menjadi tanggung jawab semua warga sekolah untuk 

membina dan mengembangkannya.   

2.3.7 Peran Guru dalam Pendidikan Karakter 

Berbicara tentang  pendidikan tidak pernah lepas dari peran serta tenaga 

kerja pendidik atau guru. Begitu pula dalam penerapan pendidikan karaker 
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disekolah, perlu peranan seorang guru sebagai fasilitator dalam menyukseskan 

pendidikan karakter disetiap sekolah dasar. Menurut Suyadi (2013: 17) dalam 

konteks pendidikan karakter, guru merupakan fasilitator dalam proses 

pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, karena 

perkembangan sains dan teknologi memungkinkan siswa memperoleh ilmu dari 

berbagai sumber seperti internet, program televisi, gambar, audio, dan sebagainya. 

Semua sumber belajar tersebut berimplikasi pada perubahan peranan guru dalam 

mengelola proses belajar mengajar, dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru 

fasilitator. Fungsi guru sebagai fasilitator lebih memungkinkan peserta didik 

unutk membentuk karakternya sebagai generasi yang maju.  

Menurut Adisusilo (2012 : 82-83) peran guru dalam pendidikan karakter 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Guru harus mengubah paradigma dari pengajar menjadi pendidik. 

2. Dalam setiap pembelajaran atau setiap tatap muka, guru menunjukkan 

bahwa dibalik materi yang di pelajari minimal ada satu nilai kehidupan 

yang baik bagi siswa untuk diketahui, dipikirkan, direnungkan dan 

diyakini sebagai hal yang baik dan benar sehingga mendorongnya untuk 

melaksanakan dalam kehidupannya. 

3. Guru menawarkan mulai dengan nilai-nilai yang elementer, relevan, 

kontekstual, misalnya: 

a. Guru dalam mata pelajaran IPA menekankan pentingnya nilai: 

kebenaran, ketelitian, keuletan, ketekunan, dalam kehidupan sehari-

hari. 
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b. Guru dalam mata pelajaran IPS menekankan nilai: kepahlawanan, 

pengorbanan, kesetiakawanan, solidaritas, dan lain-lain dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Guru dalam mata pelajaran PKN menekankan nilai: kejujuran, 

kemanusiaan, penghormatan terhadap sesama / rasa hormat, 

kedisiplinan, ketertiban, kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Guru dalam mata pelajaran agama menekankan nilai: keimanan, 

keyakinan, kepercayaan, ketabahan, keteguhan, toleransi, kebebasan 

beragama, penghormatan atas keyakinan orang lain dalam kehidupan 

sehari-hari.  

4. Nilai-nilai tertentu (di atas) terus menerus ditingkatkan kepada siswa dan 

guru mencoba memberi contoh konkret. 

5. Pelaksanaan atas nilai-nilai di atas menjadi bagian dalam penilaian hasil 

belajar (penilaian portofolio). 

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter dapat 

dilakukan oleh para guru lewat pendidikan nilai dalam setiap mata pelajaran. 

Selain itu, proses pembentukan karakter /  pendidikan nilai: a) memahami / 

mengetahui nilai-nilai; b) menginternalisasikan nilai-nilai; dan c) melaksanakan / 

mewujudkan nilai-nilai dalam tingkah laku / perbuatan. 

Mulyasa (2012: 64), menjelaskan agar implementasi pendidikan karakter 

berhasil memperhatikan perbedaan individual maka guru perlu melakukan hal-hal 

berikut: 

1. Menggunakan metode pendidikan karakter yang bervariasi, 

2. Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik,  
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3. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta 

disesuaikan dengan mata pelajaran, 

4. Memodifikasi dan memperkaya bahan, 

5. Menghubungi spesialis, bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan, 

dan penyimpangan karakter, 

6. Menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan 

laporan pendidikan karakter, 

7. Memahami bahwa karakter peserta didik tidak berkembang dalam 

kecepatan yang sama, 

8. Mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap peserta didik 

bekerja dengan kemampuannya masing-masing pada proses pendidikan 

karakter, dan 

9. Mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan 

berkarakter. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, untuk dapat menerapkan 

pendidikan karakter untuk peserta didik, maka seorang guru harus mengenal dan 

mengetahui perbedaan apa saja yang ada pada diri peserta didik. Hal tersebut 

dilakukan, karena dengan mengetahui perbedaan yang ada pada diri peserta didik, 

maka guru juga dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan diri peserta 

didik. 

Mulyasa (2012: 65), menyatakan agar guru dapat mengembangkan 

pendidikan karakter secara efektif, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan, 

khususnya dalam peningkatan pribadi peserta didik, guru perlu memiliki hal-hal 

sebagai berikut: 
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1. Menguasai dan memahami pendidikan karakter dan hubungannya dengan 

pembelajaran dengan baik, 

2. Menyukai pendidikan karakter, 

3. Memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya, 

4. Menggunakan metode pendidikan karakter yang bervariasi, 

5. Mengeliminasi bahan-bahan yang kurang berkarakter dan kurang berarti, 

6. Mengikuti perkembangan pendidikan karakter, 

7. Mempersiapkan proses pendidikan karakter secara matang, 

8. Mendorong peserta didiknya untuk memiliki karakter yang lebih baik, dan 

9. Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan karakter yang akan 

dibentuk. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, pentingnya wawasan 

yang luas untuk seorang dalam menerapkan pendidikan karakter akan 

mempengaruhi kualitas guru dalam membentuk karakter untuk peserta didik. 

Selain itu, dengan adanya metode belajar yang digunakan dalam pendidikan 

karakter juga akan mempengaruhi tingkat penyampaian pendidikan karakter untuk 

peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami dan memaknai pendidikan 

karakter yang disampaikan oleh guru. 

 

2.4  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

2.4.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus  

Sejarah panjang tentang gerakan penyelamatan anak dari ketidakadilan 

dan ketidak berpihakan menjadi cerminan dari kepedulian pemerhati pendidikan 

untuk memberikan kesempatan kepada individu berkebutuhan khusus agar 
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memperoleh haknya. Anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak-

anak yang tergolong cacat atau menyandang ketunaan, dan juga anak potensial 

dan berbakat (Mulyono, 2003 : 26). 

Istilah dan konsep anak berkebutuhan khusus berkembang seiring dengan 

munculnya paradigma baru pendidikan Inklusif, yang mewarnai perjalanan setiap 

anak Indonesia dalam menghadapi segala pelabelan negative yang diarahkan 

kepada mereka. Menurut Sunanto (2009:56) istilah anak berkebutuhan khusus 

bukan berarti hendak menggantikan anak  penyandang cacat atau anak luar biasa, 

melainkan memilki pandangan yang lebih luas dan positif bagi anak dengan 

keberagaman yang berbeda. Keberagaman dalam setiap pribadi anak berkaitan 

dengan perbedaan kebutuhan yang sangat esensial dalam menunjang masa depan, 

terutama kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang layak.  

Menurut Ilahi (2013:138) anak berkebutuhan khusus 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 kebutuhan khusus 

karena anak tersebut memilki kelainan dan keberadaan dengan anak normal pada 

umumnya.  

Menurut pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif (2006) pengertian 

anak berkebutuhan khusus  memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan 

pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam  

pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada 

umunya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami  hambatan dalam belajar dan 



32 

 

perkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. 

Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori 

yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat 

dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, 

yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang 

disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusuhan dan bencana alam, atau tidak 

bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, anak yang mengalami 

kedwibahasaan (perbedaan bahasa di rumah dan di sekolah), anak yang 

mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya dan karena 

kemiskinan dan sebagainya. Anak berkebutuhan khusus temporer, apabila tidak 

mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya bisa 

menjadi permanen. 

 

2.4.2 Siswa ABK  

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi memiliki peserta 

didik yang berbeda dengan sekolah lain pada umumnya. Ada tiga hal yang perlu 

dibahas sekilas tentang siswa sekolah inklusi, yaitu: pengertian siswa 

berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; 

karakteristik dan kebutuhan khusus siswa; dan tingkat kecerdasan. 

Siswa berkebutuhan khusus sebagai bagian dari siswa umumnya, memiliki 

kesempatan yang sama dalam pendidikan dan berhak untuk mengikuti kegiatan 

belajar di semua satuan dan jenjang persekolahan. Tempat bersekolah mereka 
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tidak hanya di  sekolah  khusus, tetapi juga  di  sekolah  umum  terutama yang 

terdekat dengan tempat tinggalnya. 

Namun sejauh ini kenyataan menunjukkan masih ditemukan banyaknya  

sekolah reguler atau sekolah umum yang belum dapat memenuhi hak siswa 

berkebutuhan khusus tersebut untuk bersekolah di sekolah umum. Banyak hal 

yang melatarbelakangi mengapa sekolah  umum belum dapat menerima mereka 

yang berkebutuhan khusus. Diantaranya adalah belum tersedianya sumber-sumber 

yang dapat memberi dukungan penyelenggaraan pendidikan bagi mereka yang 

berkebutuhan khusus. 

Menurut pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif (2006) Anak 

berkebutuhan khusus sebagai peserta didik umumnya mengalami hambatan untuk 

dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana siswa pada umumnya. Hambatan atau 

gangguan yang dialaminya tersebut dapat bersifat temporer dan bersifat 

permanen. Bersifat temporer, yaitu mereka yang tidak perlu mendapat layanan 

pendidikan khusus secara terus-menerus. Hambatan atau gangguan yang dialami 

lebih disebabkan karena faktor eksternal anak, sepeti mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri akibat trauma kerusuhan, kesulitan konsentrasi karena sering 

diperlakukan dengan kasar, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru 

mengajar. Mereka akan keluar dari hambatan yang dialaminya jika faktor-faktor 

yang melatarbelakanginya dapat diatasi. Oleh karena itu, layanan pendidikan yang 

diberikan tidak khusus lagi.  

Sedangkan yang bersifat permanaen yaitu mereka yang karena 

hambatannya itu perlu mendapatkan layanan secara lebih khusus berdasarkan 

tingkat kebutuhannya. Hamabatan atau gangguan yang dialaminya lebih 
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disebabkan karena faktor internal yang ada pada anak, seperti mereka yang 

kehilangan kemampuan penglihatan, pendengaran, atau gangguan kecerdasan. 

Dikatakan permanen karena fisik dan mental mereka tidak dapat diubah seperti 

anak pada umumnya. 

Setiap siswa berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun 

yang temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. 

Untuk itu diperlukan upaya-upaya penyesuaian dalam pembelajarannya. 

 

2.4.3 Klasifikasi ABK  

Menurut pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif (2006) Anak 

berkebutuhan khusus  dikelompokkan  menjadi anak berkebutuhan khusus 

temporer dan permanen. Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi:  

a. Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra), 

1). Anak Kurang Awas (low vision). 

2). Anak buta (blind).  

b. Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (Tunarungu/Wicara), 

1). Anak kurang dengar (hard of hearing). 

2). Anak tuli (deaf). 

c. Anak dengan kelainan Kecerdasan  

1) Anak dengan gangguan kecerdasan (intelektual) di bawah rata-rata 

(tunagrahita). 

a. Anak tunagrahita ringan ( IQ IQ 50- 70). 

b. Anak tunagrahita sedang (IQ 25 – 49). 

c. Anak tunagrahita berat (IQ 25 – ke bawah). 
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2) Anak dengan kemampuan intelegensi di atas rata-rata  

a. Giffted dan Genius, yaitu anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-

rata. 

b. Tallented, yaitu anak yang memiliki keberbakatan khusus. 

d. Anak dengan gangguan anggota gerak (Tunadaksa). 

1) Anak layuh anggota gerak tubuh (polio). 

2) Anak dengan gangguan fungsi syaraf otak (cerebral palcy). 

e. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (Tunalaras) 

1) Anak dengan gangguan prilaku 

a. Anak  dengan gangguan perilaku taraf ringan. 

b. Anak dengan gangguan perilaku taraf sedang. 

c. Anak dengan gangguan perilaku taraf berat. 

2) Anak dengan gangguan emosi 

a. Anak  dengan gangguan emosi taraf ringan. 

b. Anak dengan gangguan emosi taraf sedang. 

c. Anak dengan gangguan emosi taraf berat. 

f. Anak gangguan belajar spesifik 

g. Anak lamban belajar (slow learner) 

h. Anak Autis 

 

2.4.4 Kurikulum untuk Siswa ABK  di Sekolah Inklusi  

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar biasa dalam (Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Suplemen 6: 6) menjelaskan bahwa 

kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum reguler yang 
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dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Modifikasi dapat 

dilakukan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau isi/materi.  

Manajemen kurikulum diantaranya dapat dilakukan melalui: (a) 

Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, (b) Menyusun silabus, (c) 

Menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam pelajaran. Bagi sekolah yang 

sudah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, maka penyusunan 

silabus yang diantaranya memuat langkah-langkah pembelajaran dan indikator 

pencapaian  harus disesuaikan dengan karakteristik  siswa sehingga setiap peserta 

didik bisa tersentuh oleh layanan pendidikan yang bermutu. 

2.4.5 Autis  

Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih difokuskan terhadap siswa 

ABK yang memiliki ketunaan Autis yang ada di SDN Junrejo 01 Kota Batu. 

2.4.5.1 Pengertian Autis 

Autis adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun masa 

balita, yang membuat anak tidak dapat membentuk hubungan sosial atau 

komunikasi yang normal, anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk 

dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif (Baron-Cohen (1993) 

dalam Kustawan, 2012:30). 

Autis dapat terjadi pada semua kelompok masyarakat kaya, miskin, di desa 

maupun di kota, berpendidikan maupun tidak serta pada semua kelompok etnis 

dan budaya di dunia. Anak autis memiliki hambatan dalam interaksi sosial, 

komunikasi, pola bermain, gangguan sensoris, perkembangan lambat atau tidak 

normal, penampakan gejala perilaku dan emosi (Kustawan, 2012:30). 
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2.4.5.2 Ciri-ciri Anak Autis 

Fadhil (2010:20) menyatakan pemeriksaan anak yang menderita Autis 

menggunakan standar internasional autis yaitu ICD-10 International 

Classification of Disease 1993 dan DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual 

1994. Kriteria anak digolongkan autis antara lain: 

a. Tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai seperti 

kontak mata sangat kurang, ekspresi muka kurang hidup, gerak-gerik 

kurang tertuju. 

b. Tidak bisa bermain dengan teman sebaya 

c. Tidak ada empati dan tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang 

lain 

d. Kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional yang timbal 

balik 

e. Perkembangan bicara terlambat atau sama sekali tak berkembang Anak 

autis berusaha berkomunikasi secara non verbal 

f. Bila anak bicara, maka bicaranya tidak dipai untuk berkomunikasi 

g. Sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang 

Ciri-ciri anak autis di atas harus dapat dipahami oleh guru sehingga dapat 

memberikan pelayanan dalam pendidikan yang maksimal. Anak autis memiliki 

kumpulan gejala gangguan perilaku yang bervariasi. Penanganan yang jelas dan 

terarah untuk anak autis harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Hal ini 

penting untuk menentukan perbaikan perkembangan anak penyandang gangguan 

autis dalam dunia pendidikan di sekolah inklusi. 
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2.4.5.3 Karakteristik Belajar Anak Autis 

Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus terutama anak autis 

membutuhkan suatu pola tersendiri. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus 

berkaitan dengan tingkat pengembangan sensori-motorik, kognitif, kemampuan 

berbahasa, ketrampilan diri, konsep diri, kemampuan interaksi sosial serta 

kreativitas. Hal ini menuntut guru dalam mengembangkan kreativitas dalam 

proses pembelajaran. 

Anak autis mempunyai cara berpikir yang berbeda dan kemampuan yang 

tidak merata disemua bidang, misal: pintar matematika tapi tidak suka menulis. 

Christie yang diterjemahkan oleh Manipuspika (2011:10) menyatakan ciri-ciri 

karakteristik anak autis ketika belajar baik dalam ranah kognitif maupun aspek 

psikomotorik, antara lain: 

a. Anak autis adalah pemikir visual 

Anak autis berfikir melalui gambar tidak dengan bahasa. Semua pemikiran 

seperti video yang berjalan di dalam imajinasi. Gambar adalah bahasa 

utama mereka, dan kata-kata adalah bahasa kedua. 

b. Anak autis tidak mampu menerima kata perintah yang panjang 

Anak autis punya masalah dalam mengingat urutan. Anak autis tidak bisa 

mengingat urutan bila di ucapkan secara langsung.  

c. Banyak anak autis yang pintar menggambar 

Perkembangan anak autis lebih difokuskan ke arah pengembangan bakat, 

yang bisa diubah menjadi skill yang bermanfaat untuk anak. 

d. Sebagian anak autis akan belajar membaca lebih cepat dengan bantuan 

suara 
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Sebagai contoh, saat mengajarkan kata kerja  "lompat", maka guru akan 

melompat ke atas dan ke bawah sambil memegang kartu yang bertuliskan 

kata "lompat” dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak akan lebih 

mudah memahami. 

e. Anak autis perlu untuk dijauhkan dari suara bising 

Jika seorang anak autis menutupi telinganya, pertanda bahwa suara 

tertentu telah menyakiti telinganya. Sensitivitas terhadap suara tertentu 

bisa diminimalisir dengan cara merekam suara pada tape recorder. Hal ini 

akan membuat anak autis lebih mampu mengantisipasi suara tersebut 

sedikit demi sedikit. Anak autis harus diberikan kebebasan untuk 

mengendalikan playback dari suara yang direkam tersebut. 

f. Sebagian anak autis bisa bernyanyi dengan lebih baik dibanding berbicara 

Anak autis merespon dengan lebih baik jika kata-kata dan kalimat tersebut 

dinyanyikan untuk mereka. Sebagian anak autis yang sangat sensitif 

terhadap suara, akan merespon dengan lebih baik jika guru berbicara 

dengan cara berbisik. 

g. Sebagian anak autis tidak tahu bahwa berbicara adalah cara untuk 

berkomunikasi 

Anak autis tersebut perlu untuk belajar bahwa saat dia mengucapkan kata-

kata, maka hal yang kongkret akan terjadi. Anak autis akan lebih mudah 

memahami komunikasi bila kalimat yang salah akan menghasilkan objek 

yang salah. 

Anak autis memiliki resiko tinggi terhadap munculnya hambatan 

perkembangan terutama aspek psikologis, sosial atau bahkan totalitas 
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perkembangan kepribadian.  Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang akan 

mengakibatkan anak mengalami hambatan dalam belajar. Anak autis sering harus 

berjuang keras agar dapat tetap duduk, tetap fokus, dan bertahan dalam 

mengerjakan tugas. Penyesuaian yang tepat akan mendukung anak autis 

meningkatkan waktu fokus sambil tetap merasa nyaman bahkan pada saat 

diberikan instruksi dengan durasi lebih lama (Winarsih, 2013:12). 

Berdasarkan karakteristik belajar anak autis, guru dituntut memiliki 

kemampuan yang lebih, berkaitan dengan cara mengkombinasikan kemampuan 

dan bakat setiap anak dalam beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi 

kemampuan berfikir, melihat, mendengar, berbicara dan cara bersosialisasi. Hal-

hal tersebut diperlukan agar keberhasilan suatu  pembelajaran menjadikan 

pendewasaan dalam berperilaku anak. 

 

2.5  Guru Pendamping Khusus (GPK) 

2.5.1  Pengertian Guru Pendamping Khusus (GPK) 

Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak 

diselenggarakan secara segresi di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah dasar 

Luar Biasa (SDLB). Sementara itu lokasi lokasi SLB dan SDLB pada umumnya 

berada di Kota Kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tidak 

hanya di Kota Kabupaten namun hampir diseluruh daerah (Kecamatan/Desa). 

Akibatnya anak berkebutuhan khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SLB 

dan SDLB yang ada jauh dari tempat tinggalnya, sedangkan sekolah negeri 

terdekat belum memiliki kesadaran untuk menerima anak dengan berkebutuhan 

khusus karena tidak mampu melayaninya maka dari itu pemerintah mencanangkan 
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adanya program sekolah inklusi yakni sekolah negeri (regular) yang tidak hanya 

menerima siswa yang normal, akan tetapi juga menerima dan memberikan 

pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu demi 

mensukseskan program pendidkan Inklusi untuk anak ABK diperlukan adanya 

tenaga pendidik yang disebut Guru Pendamping Khusus (GPK). 

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar biasa dalam pedoman 

penyelenggaraan pendidikan inklusif (2006) 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.  

Menurut peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 tahun 2011 pasal 1 

tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif menegaskan bahwa Guru 

Pendamping Khusus (GPK) adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusi dan memiliki kompetensi dalam menangani 

peserta didik berkebutuhan khusus.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) 

nomor 70 tahun 2009 tentang Inklusi pasal 10 ayat 1 menjelaskan  pemerintah 

kabupaten / kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru 

pendamping khusus. Pasal 10 ayat 2 menjelaskan satuan pendidikan 

penyelenggara pendidikan inklusi yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten 

/ kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pendamping khusus.  
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2.5.2 Peran dan Tugas dari Guru Pendamping Khusus (GPK) 

Menurut pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif (2006) tugas dari 

Guru Pendamping Khusus (GPK) anatara lain sebagai berikut: 

a. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru 

kelas dan guru mata pelajaran.  

b. Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua 

peserta didik. 

c. Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan 

pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru 

bidang studi. 

d. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus 

yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di 

kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan. 

e. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan 

khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru. 

f. Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru 

mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan 

kepada anak-anak berkebutuhan khusus. 

Selain itu juga dalam peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 6 tahun 2011 

pasal 10 menjelaskan bahwa Guru Pendamping Khusus (GPK) mempunyai tugas 

dan tanggung jawab meliputi; 

a. Merancang dan melaksanakan program kekhususan; 
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b. Melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program 

pembelajaran individual; 

c. Memodifikasi bahan ajar; 

d. Melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas; 

e. Membuat laporan dan program dan perkembangan anak berkebutuhan 

khusus.  

 

2.5.3 Peran Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam Pendidikan Karakter 

        Pada pendidikan inklusif dibutuhkan instrument input memadai sebagai 

penunjang keberhasilan program inklusifitas. Salah satu diantaranya adalah peran 

profesional dari Guru Pendamping Khusus (GPK). Guru Pendamping Khusus 

(GPK) adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani siswa 

berkebutuhan khusus. Selanjutnya dalam pendidikan inklusif diperlukan peran 

serta GPK sebagai center of education yang mempunyai tugas penting dalam 

pendampingan ABK. Jabaran mengenai tugas GPK dalam pendidikan inklusif 

terdapat dalam Permendiknas No. 70. Tahun 2009 junto Pergub Jatim No. 6 tahun 

2011 pasal 10 ayat 1. Kedua grant policy tersebut menjabarkan tentang tugas dan 

tanggung jawab Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam pembelajaran pada 

pendidikan inklusif yang meliputi: (1) merancang dan melaksanakan program 

kekhususan; (2) melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program 

pembelajaran individual; (3) memodifikasi bahan ajar; (4) melakukan evaluasi 

program pembelajaran bersama guru kelas; dan (5) membuat laporan program dan 

perkembangan anak berkebutuhan khusus (Indriawati, 2013: 50). Dari penjelasan 
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di atas dapat disimpulkan bahwa GPK sangat menentukan tingkat keberhasilan 

siswa ABK dalam proses pembelajaran di sekolah, dimana pembelajaran yang 

diterapkan untuk siswa ABK dibuat khusus dan juga berbeda dengan siswa yang 

berada di kelas regular. Bimbingan yang diberikan oleh GPK untuk siswa ABK 

sangat diperlukan pada saat pembelajaran agar siswa ABK bisa memahami matei 

yang diajarkan.  

        Peran GPK tidak hanya difokuskan untuk siswa ABK dalam memahami 

materi pembelajaran, tetapi GPK juga sangat berperan kuat dalam membentuk 

karakter siswa ABK. Hal tesebut sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif dalam 

Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu tujuan yang ingin dicapai 

oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam seting inklusif antara lain 

adalah: 

a. Berkembangnya kepercayaan diri anak, merasa bangga pada diri sendiri 

atas prestasi yang diperolehnya. 

b. Anak dapat belajar secara mandiri, dengan mencoba memahami dan 

menerapkan pelajaran yang diperoleh di sekolah ke dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungannya. 

c. Anak mampu berinteraksi secara aktif bersama temannya, bersama guru-

guru yang berada di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

d. Anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaaan, dan mampu 

beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut, sehingga secara 

keseluruhan anak menjadi kreatif dalam pembelajaran. 

       Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang GPK tidak hanya 

bertugas membelajarkan siswa ABK untuk memahami materi yang diajarkan, 
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akan tetapi seorang GPK harus bisa membentuk karakter siswa ABK menjadi 

pribadi yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif dalam Peraturan 

Pemerintah No.70 Tahun 2009 Pasal 2 yang sudah dijelaskan di atas. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang 

Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki 

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 2009. Jakarta: Depdiknas. 

 

Indriawati, Prita. 2013. Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus 

pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. Jurnal 

Pendidikan. 1 (1): 49-55. 

 

 

2.6 Kajian Penelitian Yang Relevan  

Hasil Penelitian yang relevan berkaitan dengan judul “Identifikasi 

Problematika Guru Pendamping Khusus (GPK) Dalam Menerapkan 

Pendidikan Karakter Terhadap Siswa ABK Di SDN Junrejo 01 Kota Batu” 

adalah sebagai berikut: 

1. Bakhtiar Efendi (2012) dalam Identifikasi Problematika Guru ABK di PAUD 

Inklusi Permata Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan masalah-masalah 

yang dihadapi guru ABK ketika mengajar ABK adalah sulitnya ketika 

menghadapi anak-anak ABK, sulitnya memahamkan materi pada ABK yang 

tingkat intelektualnya agak rendah kendala lainnya adalah sulitnya 

memasukkan konsep mengajar saat ABK lambat memahami materi.  

2. Dian Kartini (2014) dalam Implementasi Pendidikan Karakter di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap 

guru bidang studi pada dasarnya memang perlu menyisipkan pendidikan 

karakter dalam setiap mengajar. Bukan hanya pada bidang studi PPKn atau 

Agama saja, sebab dari semua bidang studi tersebut, selain mendapatkan 
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pengetahuan tentang pelajaran, siswa perlu juga mendapatkan pendidikan 

karakter dari guru yang bersangkutan. 

Antara penelitian yang terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan. 

Persamaan anatara penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama 

memilih fokus pada Guru ABK yang bertugas sebagai Guru Pendamping Khusus 

(GPK) dan menanaman karakter untuk siswa. Perbedaan antara penelitian yang 

terdahulu dan sekarang adalah subyek, waktu, dan tempat yang diteliti berbeda. 

Selain itu, meskipun sama-sama membahas tentang problematika guru ABK dan 

pendidikan karakter untuk siswa, tetapi penelitian sekarang adalah mengambil 

fokus pada problematika Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam menerapkan 

pendidikan karakter untuk ABK, sedangkan pada penelitian terdahulu fokus 

masalah ditujukan pada problematika guru disekolah PAUD Inklusi dan 

Implementasi Pendidikan Karakter di SMP regular.   
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2.7 Kerangka Pikir 

Kerangka konsep merupakan rancangan penelitian ilmiah yang dilakukan 

oleh peneliti untuk memberikan landasan yang kuat terhadap topik yang dipilih 

sesuai dengan identifikasi masalahnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

Pentingnya Guru menerapkan Pendidikan Karakter bagi Sisiwa ABK 

Problematika GPK dalam menerapkan pendidkan karakter bagi siswa ABK 

1. Penerapan pendidikan karakter yang dilakukan oleh GPK terhadap siswa ABK 

2. Problematika yang dihadapi oleh GPK dalam menerapkan pendidikan karakter 

terhadap siswa ABK 

3. Solusi atau upaya yang dilakukan oleh GPK dan sekolah dalam mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter terhadap ABK  

Cara  

Metode : 

Penelitian 

kualitatif 

Pengambilan data  
Observasi, 

wawancara,dokumentasi, 

menganalisis dan mengevaluasi 

Sumber : Guru Pendamping 

Khusus (GPK), kepala sekolah,  

Analisa data : 

Analisa data bersumber 

dari hasil pengambilan 

data (observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi). 

 

Hasil  

Identifikasi Problematika Guru Pendamping Khusus (Gpk) Dalam Menerapkan 

Pendidikan Karakter Terhadap Siswa  ABK Di SDN Junrejo 01 Kota Batu 

Tindakan   
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Dari kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa kerangka pikir dapat 

menjadi sebuah gambaran yang akan memperkuat landasan peneliti terhadap 

topik yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalahnya. Landasan utama yang 

menjadi alasan peneliti melakukan penelitian tersebut adalah pentingnya guru 

menerapkan pendidikan karakter bagi siswa ABK. Tetapi, dalam menerapkan 

pendidikan karakter untuk siswa ABK, guru mengalami kesulitan karena faktor 

karakteristik ketunaan dari setiap siswa ABK yang berbeda-beda.  

Tindakan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui problematika yang 

dihadapi guru pendamping khusus (GPK) dalam menerapkan pendidikan karakter 

untuk siswa ABK dengan mengamati pelaksanaan pendidikan karakter yang 

dilakukan oleh GPK terhadap siswa ABK, selanjutnya mencari data tentang 

problematika yang diahadapi oleh guru dalam menerapkan pendidikan karakter 

untuk siswa ABK. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut adalah sebagai 

upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk 

mengidentifikasi problematika Guru Pendamping Khusus (GPK). Tindakan yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data di atas selain menggunakan teknik observasi 

dan wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi pada saat 

pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan oleh GPK untuk siswa ABK. 

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti dari sumber data 

yakni Guru Pendamping Khusus dan informasi yang diberikan oleh kepala 

sekolah, maka data tersebut akan disusun menjadi sebuah data yang dipaparkan 

secara kualitatif atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang 

jelas. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

selanjutnya akan diidentifikasi dan dipaparkan menjadi sebuah hasil penelitian 
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yang berjudul “Identifikasi Problematika Guru Pendamping Khusus (GPK) Dalam 

Menerapkan Pendidikan Karakter Terhadap Siswa  ABK Di SDN Junrejo 01 Kota 

Batu”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


