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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Pada penelitian-penelitian terdahulu telah menjelaskan beberapa hasil 

penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti. Tetapi penelitian tersebut 

masih dalam satu ruang lingkup tema yang sama. Hasil penelitian terdahulu dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Pertama yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Azmi Anti mutiah dengan judul 

peran komunitas sahabat difabel dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang 

difabel kota semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran 

komunitas sahabat difabel dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang 

difabel. bagaimana sebuah komunitas difabel menjalankan perannya sehingga bisa 

berhasil dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang difabel serta 

berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi oleh komunitas. Tipe penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis melalui 

pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal 

dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder 

berupa arsip dan dokumentasi kegiatan komunitas sahabat difabel. teknik pemilihan 

informan mengguakan purposive sampling. Hasil penelitian menemukan peran yang 

berhasil dijalankan oleh komunitas sahabat difabel adalah mengadakan pelatihan 

kerja yang bekerja sama dengan pemerintah, menjadi penyalur informasi lowongan 

kerja dan fasilitator perekrutan tenaga kerja serta menjadi bahan pertimbangan 
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perusahaan ketika tenaga kerja difabel yang mengalami permasalahan. Peluang yang 

dimiliki berupa nama baik dan letak strategis komunitas yang ada di pusat kota Jawa 

Tengah. Serta beberapa hal yang menjadi penghabat adalah perilaku tenaga kerja 

difabel yang jerap menjadi perselisihan hubungan industrial, persyaratan kerja yang 

memberatkan difabel, dan stigma dunia usaha terhadap kemampuan penyhandang 

difabel.
6
Penelitian di atas memang masih dalam satu tema yang sama dengan 

penelitian peneliti. Namun, perbedaan paling mencolok adalah pada penelitian 

pertama berada pada bagaimana pemenuhan hak ketenagakerjaan oleh komunitas 

namun, peneliti membahas bagaimana pemenuhan hak pendidikan oleh komunitas. 

Kedua, yakni penelitian yang dilakukan oleh Eta Yuni Lestari dkk dengan 

judul Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui 

Implementasi Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam 

Bidang Pendidikan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya 

pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya 

dalam bidang pendidikan; apa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya 

pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?; dan 

bagaimana implementasi undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus studi pemenuhan hak 

bagi penyandang disabilitas melalui implementasi Convention on the Rights of 

Persons with Disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Proses pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data 

                                                             
6Ibid. 
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menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukan upaya 

pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas 

pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan 

hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik 

pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, 

kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, 

minimnya insfratruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. Implementasi 

undang-undang tentang CPRD dilaksanakan melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar 

Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.
7
 perbedaan 

yang paling mencolok dari penelitian ini adalah, pemenuhan hak pendidikan 

penyandang disabilitas dengan implemntasi program sedangkan peneliti mengkaji 

tentang tentang pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berbasis 

komunitas. 

Ketiga, yakni penelitian oleh Mudhafar Anzari dengan judul Pemenuhan Hak 

Pendidikan Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklutif di Kota Banda Aceh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban hukum 

pemerintah Kota Banda Aceh untuk memenuhi pendidikan inklusif serta 

pelaksanaannya pada sekolah di kota banda aceh. Metode penelitian yang digunakan 

                                                             
7
Lestari, Eta. Dkk. 2017. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang 

Melalui Implementasi Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang 

Pendidikan. Semarang. Jurnal Universitas Negeri Semarang. 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11804 (di akses 27 November 2018) 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11804
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adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan.Jenis data penelitian 

ini adalah data sekunder berupa buku-buku, Undang-Undang.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kewajiban hukum Pemerintah Kota Banda Aceh untuk 

memenuhi hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas hanya berupa 

pelatihan kepada guru, sehingga sekolah selaku penyelenggara pendidikan inklusif 

melaksanakan pendidikan tersebut berdasarkan kemampuan yang ada. Saran untuk 

mengatasi masalah ini adalah meningkatkan layanan dan kemudahan pendidikan, 

menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil, menyediakan 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, menjamin 

tersedianya dana pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

peningkatan prestasi anak berkebutuhan khusus. dan; sekolah memiliki peran dalam 

meningkatkan mutu pendidikan inklusif, berupa peningkatan kualitas guru 

pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus, tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus, dan memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk 

mengambangkan pendidikan inklusif. Pemerintah Kota Banda Aceh harus 

mendukung peran sekolah tersebut.
8
 Sama seperti penelitian terdahulu kedua, bentuk 

pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas dalam bentuk impelemntasi 

program. Sehingga yang menjadi pembeda dengan penelitian peneliti adalah 

                                                             
8Anzari, Mudhafar. 2018. Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan 

Inklutif di Kota Banda Aceh. Banda Aceh. Online Theses & Disesrtation Universitas Syiah 

Kuala.http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?author=%22Mudhafar+Anzari%22&search=Search(diakses 

27 November 2018) 

http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?author=%22Mudhafar+Anzari%22&search=Search
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bagaimana pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas tersebut berbasis 

komunitas.  

B. Konsep Komunitas 

Komunitas (community) adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari 

beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan 

habitat yang sama, komunitas dalam konteks manusia, individu-individu di dalamnya 

dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan 

sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin communitas 

yang berarti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti 

“sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”.
9
 

Menurut Crow dan Allan, Komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen: 

1. Berdasarkan Lokasi atau Tempat 

Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat di mana 

sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Dan saling 

mengenal satu sama lain sehingga tercipta interaksi dan memberikan konstribusi bagi 

lingkungannya. 

2. Berdasarkan Minat 

Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan 

dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, hobi maupun 

                                                             
9
Kusumastuti, Ambar. 2014. Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas Angklung 

Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Hal: 8 
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berdasarkan kelainan seksual. Komunitas berdasarkan minat memiliki jumlah terbesar 

karena melingkupi berbagai aspek, contoh komunitas pecinta animasi dapat 

berpartisipasi diberbagai kegiatan yang berkaitan dengan animasi, seperti 

menggambar, mengkoleksi action figure maupun film. 

3. Berdasarkan Komuni 

Komuni dapat berarti ide dasar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri. 

Komunitas (community) adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari 

beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan 

habitat yang sama, komunitas dalam konteks manusia, individu-individu di dalamnya 

dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan 

sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin communitas 

yang berarti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti 

“sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”.
10

 

Menurut Montagu dan Matson, terdapat sembilan konsep komunitas yang 

baik dan empat kompetensi masyarakat, yakni: a) Setiap anggota komunitas 

berinteraksi berdasar hubungan pribadi dan hubungan kelompok; b) Komunitas 

memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola kepentingannya secara 

bertanggungjawab; c) Memiliki vialibitas, yaitu kemampuan memecahkan masalah 

sendiri; d) Pemerataan distribusi kekuasaan; e) Setiap anggota memiliki kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi demi kepentingan bersama; f) Komunitas memberi 

                                                             
10

Kusumastuti, Ambar. 2014. Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas Angklung 
Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Hal: 8 
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makna pada anggota; g) Adanyaheterogenitas dan beda pendapat; h) Pelayanan 

masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yangberkepentingan; i) Adanya 

konflik dan managing conflict. Sedang untuk melengkapi sebuah komunitas yang 

baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut a) kemampuan mengidentifikasi 

masalah dan kebutuhan komunitas; b) menentukan tujuan yang hendak dicapai dan 

skala prioritas; c) kemampuan menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai 

tujuan; d) kemampuan bekerjasama secara rasional dalam mencapai tujuan.
11

 

Oleh karena itu secara garis besar terbentuknya suatu komunitas di dasarkan 

pada kebutuhan sosial-ekonomi, ideologi dan budaya baik dalam hal 

mengambangkan kemampuan maupun berinteraksi dengan individu-individu lain 

yang memiliki kesamaan. Selain itu terbentuknya komunitas secara fisik dapat di 

pengaruhi oleh adanya kesamaan lokasi ataupun letak geografis.  

C. Pengertian Anak 

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari antara 

hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 

2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandunga.
12

 Hal ini juga mengacu pada konvensi 

PBB tentang hak anak (convention on the right of the child), maka definisi anak 

                                                             
11 Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media H. 

Yogyakarta. Hal : 81-82 
12

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diperbanyak 

oleh Komisi Perlindangan Anak Indonesiahttp://kpai.go.id 
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“anak berarti setiap manusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang 

yang berlaku pada anak, kedewasaaan dicapai lebih awal”. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki persan strategis dan mempunyai ciri 

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 

masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab 

tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia,  

perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa diskriminasi.
13

 

D. Konsep Anak Penyandang Disabilitas 

Anak   berkebutuhan   khusus   menurut   Heward adalah  anak  dengan  

karakteristik  khusus  yang  berbeda dengan  anak  pada  umumnya  tanpa  selalu  

menunjukkan pada   ketidakmampuan   mental,   emosional   atau   fisik. Yang   

termasuk   kedalam   ABK   antara   lain   tunanetra, tunarunggu,  tunagrahita,  

tunadaksa,  tunalaras,  kesulitan belajar,  gangguan  perilaku,  anak  berbakat,  anak  

dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak 

luar biasa dan anak cacat.
14

 

                                                             
13

Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Gravika. Jakarta. Hal:8 
14Zaitun. 2017. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.Kreasi edukasi. Pekanbaru:Kreasi Edukasi 

Hal: 37. 
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Anak   berkebutuhan   khusus   disebut   juga   dengan anak  luar  biasa,  

didefenisikan  sebagai  anak-anak  yang berbeda  dari  anak-anak  biasadalam  hal  

ciri-ciri  mental, kemampuan  sensorik,  komunikasi,  tingkah  laku  sosial, ataupun   

ciri-ciri   fisik.   Perbedaan   ini   telah   mencapai tahap  di  mana  anak-anak 

memerlukan  modifikasi  dalamaktifitas-aktifitas      di      sekolah      ataupun      

pelayanan pendidikan     khusus     agar     mereka     mampu     untuk berkembang 

dengan kapasitas maksimal.
15

 

Mangunsong     juga     mendefenisikan     anak     yang tergolong  luar  biasa  

atau  berkebutuhan  khusus  sebagai anak   yang   menyimpang dari   rata-rata   anak   

normal dalam    hal:ciri-ciri    mental,    kemampuan-kemampuan sensorik,  fisik,  dan  

neuromuscular,  perilaku  sosial  dan emosional,       kemampuan       berkomunikasi,       

maupun kombinasinduaatau  tiga  dari  hal-hal  diatas;  sejauh  ia memerlukan 

modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar  atau  pelayanan  terkait  lainnya,  

yang  ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.
16

 

Adapun   ciri-ciri   anak   yang   mengalamigangguan perkembangan sebagai 

berikut: (1) Terlalu pasif, (2) Terlalu cengeng, (3) Untuk  digendong,  karena  

badannya  terlalu  kaku  dan bayi sering membuang badannya ke belakang, (4) Sering 

muntah, (5) Menangis bila tengkurap, (6) Jari jempol selalu masuk dalam 

genggaman,  

                                                             
15Ibid, hal : 37-38 
16

Mangunsong .2009. Psikologi  dan  Pendidikan  anak berkebutuhan khusus,  Jilid  I(  Depok:  

Lembaga  sarana  pengukuran  dan pendidikan psikologi UI), 
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(7) Bayi   sudah   berusia   lebih   dari   empat   bulan,   tetapi tidak     dapat    

mengangkat     kepala     sendiri     saat tengkurap, sulit untuk berguling, (8) 

Menangis bila diayun, (9) Sulit menelan makanan, (10) Tidak  mampu  memperoses  

makanan  yang  berada dimulut  karena  langsung ditelan  oleh  bayi  sehingga selalu 

harus mengkonsumsi makanan lembut, (11) Senang  menyimpan  makanan  dimulut  

dalam  waktu yang cukup lama, (12) Tidak mengoceh juga  terlihat tidak ceria.
17

 

E. Konsep Disabilitas 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia penyandang disabilitas diartikan 

dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas 

merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa inggris 

disability (jamak: disabilities) yag berarti cacat atau ketidakmampuan.
18

 

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui 

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan 

kesamaan hak.
19

 

WHO mendefenisikan disabilitas sebagai  “A resriction or inabilityto perfom 

an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, 

                                                             
17Gandasetiawan, Ratih Zimmer. 2011. Mendesain   karakter anak melalui sensimotor cet.2. (Jakarta: 
Gunung Muli), h.56 

18
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Edisi Keempat, Departemen Pendidikan 

Nasional:Gramedia, Jakarta. 
19

Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 107) 
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mostly resulting from impairment”.
20

 Definisi tersebut menyatakan bahwa disabilitas 

merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan 

dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar 

akibat penurunan kemampuan. WHO juga mengemukakan pola definisi disabilitas 

yang berbasis pada model sosial segabai berikut : 

a. Disability/Handicap (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian 

/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial 

yang hanya sedikit atau sama sekali tidak mempertimbangkan orang-orang 

yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya 

mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial. 

b. Impairment (kerusakan/kelemahan) yaitu ketidakkelemkapan atau 

ketidaknormalan yangdisertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya 

kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk 

berjalan dengan kedua kaki.
21

 

F. Konsep Pendidikan 

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

                                                             
20

Babotte, E. Guellemin. F. Chau, N. Lohandicap Group. 2011, Prevalence of Impairments, 

Disabilities, Handicaps and Quality of Life in The General Population: A Review of Recent 

Literature, Bulletin of the World Health Organization. Vol 79 No. 11. 
21

Peter, Colaridge. 2007. Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang cacat di Negara-

negara Berkembang. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal: 132. 
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spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
22

 

Pengertian pendidikan, Secara Etimologi atau asal-usul, 

kata pendidikan dalam bahasa inggris disebut dengan education, dalam bahasa latin 

pendidikan disebut dengan educatum yang tersusun dari dua kata 

yaitu E dan Duco dimana kata E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau 

dari sedikit banyak, sedangkan Duco berarti erkembangan atau sedang berkembang. 

Jadi, Secara Etimologi pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan 

kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu.  Sedangkan menurut Kamus Bahasa 

Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. 

Menurut KBBI kata pendidikan datang dari kata “didik” dengan memperoleh 

imbuhan “pe” serta akhiran “an”, yang artinya langkah, sistem atau perbuatan 

mendidik.Pendidikan yakni satu sistem evaluasi untuk tiap-tiap individu untuk meraih 

pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang object spesifik serta khusus. 

Pengetahuan yang didapat secara resmi itu menyebabkan pada tiap-tiap individu 

yakni mempunyai pola fikir, tingkah laku serta akhlak yang sesuai dengan pendidikan 

yang diperolehnya.
23

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya 

                                                             
22Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Jakarta : 

Diperbanyak oleh Kelembagaan ristekdikti. (diakses 24 November 2018) 
23Kamus Besar Bahasa Indonesia 

http://silabus.org/pengertian-pendidikan/
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untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani agar dapat memajukan 

kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakatnya (Hartono: 2012).
24

 

Sebagaimana definisi dan konsep dari pendidikan, bahwasanya pendidikan 

merupakan elemen penting bagi setiap warga masyarakat. Hal ini menjadi penting 

karena menyangkut budi pekerti luhur bangsa. Bangsa akan menjadi baik ketika 

seluruh warga masyarakat mendapatkan pemenuhan hak pendidikannya. Hal ini pula 

berlaku untuk masyarakat penyandang disabilitas. Walaupun masyarakat 

penyandangdisabilitas memiliki keterbatasan, namun mereka wajib mendapatkan 

pemenuhan hak akan pendidikannya tersebut sebagaimana warga masyarakat pada 

umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24Heri Supranoto. 2015. Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran SMA. Jurnal 

program studi pendidikan ekonomi. Vol.3.No.1 (2015) 36-

49http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/133 
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