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BAB I 

PENDAHULUAN 

   Bab I ini Peneliti akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 

(1) Latar belakang masalah penelitian, (2) Rumusan masalah penelitian, (3) 

Tujuan penelitian, (4) Pembatasan masalah, (5) Manfaat penelitian, (6) Definisi 

operasional. 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Melalui 

pendidikan manusia dapat mengembangkan potensinya, sehingga manusia 

dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Hal tersebut dipertegas 

dalam Undang-Undang (UU) BAB  XIII tentang pendidikan dan 

kebudayaan pasal 31 ayat 1 “Setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan”. Sudah jelas bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan 

pendidikan agar dapat menjadi manusia yang dapat menjalankan 

kehidupannya dengan baik. Mengutip yang disampaikan oleh Immanuel 

Kant “manusia akan menjadi manusia jika mendapatkan pendidikan”.  

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) merupakan wadah bagi para 

penderita kelainan atau yang membutuhkan pelayanan khusus untuk 

melakukan proses pembelajaran. Menurut Abdulrachman (dalam Wardani, 

dkk, 2013:1.3) menyatakan bahwa “luar biasa merupakan satu istilah yang 

sangat akrab dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam 

kaitannya dengan pendidikan luar biasa, lebih-lebih sebelum digunakannya 

secara resmi istilah pendidikan khusus”. Namun, sampai saat ini 
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penggunaan istilah luar biasa masih menimbulkan perbedaan persepsi di 

kalangan pendidik sendiri.  

Berlakunya UU No. 20/2003 tentang Sikdiknas, istilah anak luar 

biasa dan keluarbiasaan tidak digunakan lagi tetapi diganti dengan istilah 

peserta didik berkelainan (PP No. 17/2010, Pasal 29). Secara halusnya kita 

dapat menyebut sebagai anak berkebutuhan khusus, yang dalam bahasa 

Inggris disebut sebagai special neen chlidren atau special need students atau 

child with special needs. Sekolah Luar Biasa (SLB) masih tetap digunakan 

dalam perundang-undangan, seperti PP No. 19/2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Pasal 35 dan PP No. 17/2010 yang mengatur 

bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta Pasal 133 

berkaitan dengan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar 

Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan 

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Jadi, dengan adanya aturan 

yang berlaku terkait anak berekebutuhan khusus memberikan wadah 

pendidikan sebagai tempat mengasah dan mengembangkan potensi anak 

seperti anak normal pada umumnya.  

Pendidikan yang efektif dan efisien akan berdampak pada proses 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Menurut Griek (dalam 

Andrianto, 2011:17) mengemukakan bahwa “karakter didefinisikan sebagai 

paduan daripada segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi 

tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain”. 

Sementara itu, Kurtus (dalam Andrianto, 2011:18) berpendapat bahwa 

“karakter merupakan seperangkat tingkah laku atau perilaku (behavior) dari 
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seseorang yang dengan melihat tingkah laku orang tersebut kemudian akan 

dikenal sebagai pribadi tertentu (ia seperti apa). Jalal (dalam Fadlillah & 

Khorida, 2013:21) menyebutkan bahwa “karakter ialah nilai-nilai yang 

khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, 

dan berdampak baik terhadap lingkungan) terpatri dalam diri dan 

terejahwantahkan dalam perilaku”. 

Pendidikan karakter merupakan kegiatan proses belajar mengajar 

yang menanamkan nilai-nilai karakter baik melalui kegiatan proses 

mengajar maupun melalui kegiatan yang lain seperti kegiatan yang 

berkaitan dengan budaya lokal suatu daerah. Menurut Tilaar (dalam Ruyadi, 

2010:579) menjelaskan bahwa “pendidikan merupakan proses 

pembudayaan”. Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan memiliki 

hubungan yang sangat erat sekali dan tidak dapat dipisahkan antara yang 

satu sama lain. Kearifan lokal secara umum adalah gagasan-gagasan nilai-

nilai atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan 

bernilai baik yang dapat diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu 

tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun.  

Menurut Kuntoro (dalam Purwastuti & Rukiyati, 2016:132), 

mengatakan bahwa “kata kearifan lokal digunakan untuk mengindikasikan 

adanya suatu konsep bahwa dalam kehidupan sosial-budaya lokal terdapat 

suatu keluhuran, ketinggian nilai-nilai, kebenaran, kebaikan dan keindahan 

yang dihargai oleh warga masyarakat sehingga digunakan sebagai panduan 

atau pedoman untuk membangun pola hubungan diantara warga atau 

sebagai dasar untuk membangun tujuan hidup mereka yang ingin 
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direalisasikan”. Artinya kearifan lokal ini merupakan suatu tata nilai yang 

dihasilkan oleh masyarakat tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat 

lain. Nilai-nilai tersebut akan tertanam sangat kuat dalam diri  masyarakat 

tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, 

sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.  

 Penerapan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal untuk anak 

berkebutuhan khusus, ada beberapa anak berkebutuhan khusus di lembaga 

pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) tersebut yaitu (anak 

berkebutuhan khusus tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunaganda dan 

autis). Dari lima anak berkebutuhan khusus tersebut pendidikan karakter 

berbasis kerifan lokal yang diterapkan bermacam-macam dan disesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan maupun tingkat jenjang kelasnya.  

Setelah melakukan observasi lebih lanjut di Sekolah Dasar Luar 

Biasa (SDLB) Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 20 Oktober 2017 

peneliti tertarik dengan kegiatan yang membentuk karakter peserta didik 

lebih khususnya lagi anak berkebutuhan khusus, kegiatan yang dilakukan 

berupa seni tari tradisional yang mulai luntur dan dilupakan oleh generasi 

penerus bangsa. Seni tari tradisional ini bukan hanya sekedar diajarkan 

untuk membentuk karakter anak,  akan tetapi membuat anak percaya diri 

dengan keterbatasan yang dimiliki dan mengubah pandangan orang-orang 

sekitar bahwa mereka layak diterima seperti anak normal pada umumnya, 

seni tari tradisional juga diikutsertakan mengikuti lomba-lomba tari tingkat 

anak berkebutuhan khusus. Sehingga, hal ini memunculkan harapan besar 

bagi peneliti melakukan penelitian lebih mendalam untuk tetap menjaga 
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kearifan lokal agar tetap eksis dan bisa juga diterapkan oleh Sekolah Luar 

Biasa (SDLB) yang lain maupun sekolah formal. 

Hal diatas didukung oleh wawancara langsung peneliti dengan guru 

kelas tiga dan guru yang melatih tari tradisional pad tanggal 20 Oktober 

2017. Dari hasil wawancara dua narasumber tersebut peneliti mendapatkan 

informasi jenis-jenis karakter yang diterapkan seperti: mengucapkan 

trimakasih, minta tolong, minta ma’af, dan sholat dhuhur berjamaah. Selain 

itu, kegiatan yang diterapkan diantaranya: tari tradisional, tari modern, 

sholat berjamaah, fashion show, belajar mewarnai, menggambar, 

memperbaiki kancing baju dan membuang sampah pada tempatnya. Selain 

itu juga, tari tradisional, melukis dan fashion show pernah diikutlombakan. 

Informasi diatas memunculkan ketertarikan peneliti dalam meneliti 

lebih mendalam pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang 

diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus dengan banyaknya stigma 

orang-orang bahwa anak berkebutuhan khusus harus dijauhkan dan tidak 

boleh bergaul dengan anak-anak normal pada umumnya. Bahkan anak 

berkebutuhan khusus dianggap tidak perlu mendapatkan pendidikan 

sebagaimana anak-anak normal seperti biasanya. Permasalahan yang seperti 

ini perlu diubah dengan melakukan analisis pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal di Sekolah Dasar Luar Biasa secara mendalam untuk 

menemukan hasil yang optimal agar bisa diterapkan oleh sekolah-sekolah 

dasar luar biasa lainya. Sehingga karakter anak berkebutuhan khusus juga 

terbentuk dengan baik seperti anak-anak normal pada umumnya. 
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Sesuai latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: “Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 

untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 

Negeri Kedungkandang Kota Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

dirumuskan permasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di 

SDLB Negeri Kedungkandang Kota Malang? 

2. Bagaimana faktor pendukung penerapan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal di SDLB Negeri Kedungkandang Kota Malang? 

3. Bagaimana faktor penghambat penerapan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal di SDLB Negeri Kedungkandang Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal di SDLB Negeri Kedungkandang Kota Malang 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung penerapan pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal di SDLB Negeri Kedungkandang Kota 

Malang 

3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat penerapan pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal di SDLB Negeri Kedungkandang Kota 

Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat merupakan kegunaan yang diperoleh setelah melakukan 

proses penelitian. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Dengan adanya analisis pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

untuk Anak Berkebutuhan Khusus ini pihak sekolah dapat mengetahui 

seberapa besarnya dampak dari pendidikan karakter yang diterapkan. 

Dengan hal ini juga sekolah dapat mengembangkan pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal jika ada yang sesuai dengan tingkatan 

anak berkebutuhan khusus yang dilayani. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan inspirasi dan referensi kepada peneliti yang sejenis. 

Dan dapat menambah pengetahuan dan ketajaman peneliti dalam 

memahami pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Sehingga 

nantinya dapat dijadikan sebagai bahan latihan dan pengembangan 

dalam mengembangkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di 

Sekolah luar biasa lainnya. 
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E. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah merupakan ruang lingkup peneliti dalam 

melakukan penelitian untuk menghindari kesalahtafsiran terhadap beberapa 

istilah yang digunakan. 

Adapun batasan penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang diterapkan seperti: 

tari tradisional 

2. Pendukung dalam implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan 

lokal yang diterapkan 

3. Penghambat yang menyebabkan tidak optimalnya penerapan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

 

F. Definisi Operasional 

1. Pendidikan karakter 

Pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai-nilai dalam diri 

seseorang untuk membentuk kepribadian yang lebih dan mampu 

menumbuhkan rasa percaya diri seseorang ketika berada dilingkungan 

sosial. 

2. Kearifan lokal 

Kearifan lokal dapat pula diartikan sebagai identitas suatu daerah. 

Kearifan lokal yang diteliti oleh peneliti disini berkaitan dengan seni tari 

tradisional suatu daerah, seni tari tradisional adalah karya seni yang 

dimiliki oleh suatu daerah dan tidak terintervensi oleh budaya luar, 

contohnya seni tari jaranan dan tari remo. 
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3. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan dan

tidak seperti anak normal pada umumnya sehingga membutuhkan

pelayanan khusus dan optimal dari para ahlinya.


