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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tersebut mampu memberikan dasar yang kuat bagi 

generasi muda agar terbentengi dari intervensi budaya luar. Yang diharapkan ini bisa 

memberikan sebuah dasar dan fondasi bagi masyarakat kita bagi santri-santri kita, bagi 

anak-anak didik kita, membentengi mereka dari intervensi budaya-budaya luar, budaya-

budaya yang kita khawatirkan bersama bisa menggerus budaya-budaya baik yang kita 

punyai, baik yang berkaitan dengan kesopanan, kesantunan, integritas, kejujuran, 

hormat kepada ulama, para kyai, para ustaz dan para gurunya. Menilai karakter 

Indonesia seperti itulah yang ingin dikuatkan melalui perpres tersebut.1 

Namun tidak dapat dipungkiri oleh sebab kondisi bangsa ini yang semakin 

menunjukkan perilaku antibudaya dan antikarakter. Dan semua itu menjadi kritikan 

tajam terutama dalam sistem pendidikan dan pola pembelajaran sekolah selama ini. 

Sistem pendidikan Indonesia saat ini di nilai lebih mementingkan pengetahuan saja dan 

mengabaikan emosi dan etika pergaulan. Pendekatan yang tidak didasari pendekatan 

pegagogik yang kokoh untuk menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri anak, malah 

menjerumuskan mereka pada perilaku kurang bermoral.2 

Umat Islam di negara kita secara kuantitas menduduki posisi tertinggi. Tidak ada 

artinya jika kuantitas yang unggul tidak diiringi dengan kualitas yang baik pula. Disini 

pendidikan Islam memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan umat islam 

yang berkarakter. Ketika umat Islam benar-benar memahami ajaran Islam dengan baik 

                                                           
1 Artikel dari (https://news.detik.com/berita/d-3641716/jokowi-perpres-pendidikan-karakter-jadi-

benteng-generasi-muda diakses 13 September 2017 18.39         
2Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Risis Multidimensional, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2011) hal.50 

https://news.detik.com/berita/d-3641716/jokowi-perpres-pendidikan-karakter-jadi-benteng-generasi-muda
https://news.detik.com/berita/d-3641716/jokowi-perpres-pendidikan-karakter-jadi-benteng-generasi-muda
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kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka terwujud tatanan 

kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang berkarakter. 

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali mereka 

yang menyandang kelainan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa warga 

negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual maupun sosial 

berhak mendapat kebutuhan khusus. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat 

dijadikan sebagai dasar yang kuat terhadap pelaksanaan pendidikan bagi anak yang 

berkebutuhan khusus mendapat pendidikan yang layak seperti halnya anak normal.  

Sehingga dengan demikian diharapkan tidak adanya diskriminasi antara anak 

berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Maka dengan demikian akan 

menumbuhkan motivasi, baik bagi orang tua mereka maupun bagi mereka sendiri untuk 

mengembangkan segala kemampuan yang ada dalam diri mereka demi meraih 

kehidupan yang hakiki.3 

Sebagaimana firman Allah SWT : 

اِِخْذناا اِْن ناِسيْ َلا  تُو ا بانااَلا باْت را ا اْكتاسا لاْيهاا ما عا باْت وا سا ا كا هاا لاهاا ما لُِّف هللاُ ناْفساً اَِلا ُوْسعا باناا يُكا ناا ااوْ  ااْخطااْ ناا را

َلا تُ  باناا وا لاي الاِذْينا ِمْن قاْبلِناا را ْلتاهُ عا ما ماا حا لاْيناا اِْصراً كا َلا تاْحِمْل عا ناا وا اْعُف عا ا َلا طاا قاةا لاناا بِِه وا ْلناا ما مِّ حا

افِِرْينا  ليا اْلقاْوِم اْلكا ناا فااْنُصْرناا عا ْوَلا ْمناا ااْنتا ما ااْرحا اْغفِْرلاناا وا  وا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakan. (mereka berdoa) : “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-

orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah  Engkau pikulkan kepada kami apa 

yang tak sanggup kami memikulnya. beri maaflah kami, ampunilah kami, dan 

rahmatilah kami. Engkau penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum kafir.4 

                                                           
3Dinie Ratri Desiningrum, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus, (Semarang:Graha Ilmu psikosain, 

2016)  hal.7 
4Qur’an Surah Al-Baqarah (2) ayat 286 
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Berdasarkan ayat diatas, bahwasannya Allah tidak membebani seseorang 

melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini nuga berlaku pada orang tua yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus. Dalam sebuah keluarga anak berkebutuhan khusus 

mestinya senantiasa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan bukan penolakan akibat 

kelainan yang dimiliki. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak sehingga 

segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga akan sangat berpengaruh pada 

perkembangan anak. Orang tua juga seharusnya senantiasa memotivasi dan 

mengarahkan agar potensi anak bisa berkembang. 

Karakter religius sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama islam yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius sangat penting dibutuhkan 

oleh anak didik dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dengan hal 

ini anak didik diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukiran baik dan 

buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. 

Sebab, karakter religius sangat erat kaitannya terhadap hubungan manusia dengan 

Allah SWT, hubungan dengan manusia, serta terhadap lingkungan. Sebagaimana 

karakter religius mampu membekali anak didik di masa mendatang ketika kelak sudah 

terjun dalam masyarakat. Dalam proses penanaman nilai-nilai karakter religius, anak 

didik tidak langsung dengan sendirinya, akan tetapi proses tersebut dipengaruhi 

olehlingkungan sekolah. Kerjasama seluruh warga sekolah untuk menciptakan kultur 

religius serta didukung dengan lingkungan keluarga dan masyarakat yang religius pula.5 

Penanaman nilai-nilai karakter religius terhadap anak kebutuhan khusus sekarang 

sedang marak dilaksanakan di beberapa sekolah luar biasa. Seperti halnya di SLB 

Negeri Surakarta, sekolah tersebut merupakan sekolah yang mendidik anak-anak 

                                                           
5Mahmud, Psikologi Pendidikan, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2010), hal.364 
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berkebutuhan khusus, khususnya penyandang disabilitas tunagrahita, tunarungu, 

tunadaksa, autis dan ada satu siswa tunanetra,  mulai tingkat TK-LB, SD-LB, SMP-LB, 

SMA-LB.  

Mendidik anak yang memiliki kelainan tidak semudah mendidik anak-anak 

normal, terutama dalam membentuk karakter karena mereka mempunyai ciri khusus 

yang sesuai dengan kelainannya. Sehingga guru memegang peran penting dalam 

menentukan berhasil tidaknya pendidikan, menanamkan nilai-nilai pembentukan 

karakter yang baik. Jadi guru sangat perlu memiliki kemampuan profesionalitas bidang 

tersebut, sebab apa yang dilakukan, dicontoh, dan diajarkan akan berpengaruh terhadap 

perkembangan perilaku anak.6 

Penanaman nilai-nilai karakter religius pada anak juga dilakukan di SLB Negeri 

Surakarta. Guru PAI selain menyampaikan pelajaran dalam kelas juga bertugas dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter religius anak diluar lingkungan kelas. Tujuan adanya 

nilai-nilai karakter religius di SLB Negeri Surakarta yaitu untuk membekali anak 

dengan karakter religius yang baik, walaupun secara fisik dan mental memiliki kelainan 

atau kekurangan, tetapi menanamkan karakter religius itu sangat penting untuk anak 

dan juga untuk mengembangkan dan membiasakan anak.7 

Selain melihat adanya perilaku beberapa anak didik yang kurang mencerminkan 

karakter religiusnya, membuat Guru PAI berperan aktif terhadap penanaman nilai-nilai 

karakter anak. Meski sekolah tersebut tidak berbasis Islam namun berupaya 

menciptakan kultur dan nuansa religius. Seperti halnya kegiatan sholat dhuhur 

berjamaah, hafalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari sebelum pelajaran PAI, dan 

beberapa anak perempuan yang sudah mengenakan kerudung.  

                                                           
6Ibid, hal.367 
7Wawancara pribadi dengan Bu Luthfi S.Pd, di Kelas, Rabu 2 Mei 2018  



 
 

5 
 

Namun meski demikian, masih banyak perilaku yang mencerminkan rendahnya 

karakter religius anak tunagrahita, diantaranya kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan 

sholat dhuhur berjamaah, beberapa anak yang mesti harus diperintah atau menunggu 

ajakan Guru nya keliling untuk setiap kali pelaksanaan sholat dhuhur berjamaah, dan 

dalam melaksanakan sholat ada beberapa yang tertawa-tawa bahkan ada juga yang 

sambil berbincang-bincang, tidak hafal bacaan sholat, ketika jam istirahat memakan 

jajan sambil berdiri dan tanpa berdoa terlebih dahulu, dan masih banyak juga dari siswa 

yang belum bisa BTA.8 

Hal ini terjadi karena kemampuan intelektual dan kemampuan adaptasi anak 

tunagrahita yang sangat terbatas. Selain itu, karakter religius anak tunagrahita tidak 

hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekolah tetapi juga lingkungan keluarga serta 

masyarakat tempat tinggalnya. Pada dasarnya sekolah sebagai lembaga pendidian 

formal senantiasa berupaya menanamkan siswanya untuk memiliki karakter religius 

yang baik.9 

Untuk mewujudkan anak didik dengan karakter religius yang baik maka 

membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat tempat tinggal, karena durasi waktu 

ketika di sekolah sangat terbatas dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu berada 

di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Banyaknya perilaku anak tunagrahita yang 

menggambarkan rendahnya karakter religiusnya ketika berada di sekolah menunjukkan 

kerumitan dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai karakter religius mereka. 

Namun demikian, guru PAI tidak pernah putus asa dan berhenti memerhatikan karakter 

anak didiknya.10 

Berdasarkan pemaparan dan fenomena yang terjadi yaitu banyaknya kasus 

kriminalitas yang terjadi di Indonesia menggambarkan rendahnya karakter, keberadaan 

                                                           
8Observasi 2 Mei 2018. 
9Mahmud, Psikologi Pendidikan, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2010),  hal.362 
10Wawancara pribadi dengan Bu Luthfi S.Pd, di Kelas, Rabu 2 Mei 2018. 
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anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya 

dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan di SLB Negeri Surakarta merupakan 

sekolah luar biasa yang mengupayakan penanaman nilai-nilai karakter religius untuk 

mewujudkan anak didik yang berkarakter. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, 

maka menarik untuk diteliti lebih lanjut dilakukan penelitian dengan judul 

“Penanaman nilai-nilai karakter religius pada anak tunagrahita kelas 11 di SLB 

Negeri Surakarta”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan persoalan yang perlu diteliti 

sebagai berikut : 

1. Apa saja nilai-nilai karakter religius yang ditanamkan pada anak tunagrahita 

kelas 11 di SLB Negeri  Surakarta? 

2. Bagaimana penanaman nilai-nilai karakter religius pada anak tunagrahita kelas 

11 di SLB Negeri Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana dari rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian 

adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan apa saja nilai-nilai karakter religius yang ditanamkan 

pada anak tunagrahita kelas 11 di SLB Negeri Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penanaman nilai-nilai karakter religius 

pada anak tunagrahita kelas 11 di SLB Negeri Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Manfaat secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

pembaca pada umumnya tentang wacana analisis isi penanaman nilai-nilai 

karakter religius. 

b. Dasar pijakan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan nilai-nilai 

karakter religius yang ditanamkan pada anak tunagrahita kelas 11 di SLB 

Negeri Surakarta. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam 

meningkatkan pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter religius pada 

anak tunagrahita kelas 11. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk senantiasa mengupayakan 

penanaman nilai-nilai karakter dalam rangka meningkatkan karakter 

religius anak tunagrahita kelas 11. 

c. Bagi Siswa 

Dapat digunakan sebagai meningkatkan motivasidan semangat siswa 

dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada diri mereka dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang obyektif, sistematis dan ilmiah maka sebuah 

penelitian meniscayakan adanya suatu metode. Metode merupakan cara pokok yang 

digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan himpunan data yang lebih 

komprehensif, sistematis dan obyektif. Dengan demikian metode penelitian yang akan 

digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field research), dimana penulis berpatisipasi langsung mengamati 

obyek yang akan diteliti. Disamping itu, penulis juga akan melakukan 

penelusuran dan penelaahan literatur-literatur, dokumen serta bahan pustaka 

yang terkait dengan judul yang akan dikaji. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

menekankan pada catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna 

mendukung penyajian data. Dalam penelitian kualitatif tidak diperlukan 

administrasi dan pengontrolan terhadap pelaku, penelitian deskriptif tidak 

bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa 

adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.11 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

daerah tertentu.12 

Penentuan penggunaan pendekatan ini dengan mempertimbangkan 

bahwa peneliti ini melaksanakan dengan tujuan menemukan data tentang 

                                                           
11Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta.1998), hal 309 
12Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,Cetakan ke 4, (Jakarta:Raja Grafindo Pustaka, 2002), hal 

18 
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pelaksanaan pembinaan karakter religius pada anak tunagrahita kelas 11 di 

SLB Negeri Surakarta. 

3. Sumber Data  

Pada penelitian ini, terkaitan dengan sumber data, setidaknya penulis 

membagi menjadi dua: pertama, sumber data primer yaitu pelaksanaan 

penelitian di SLB Negeri Surakarta dengan melakukan wawancara terhadap 

Kepala Sekolah, Guru PAI, Orang Tua Siswa dan Siswa kelas 11. Kedua, 

sumber data sekunder ini akan diambil dari beberapa kepustakaan yang 

menyajikan terkait dengan judul yang akan dikaji. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.13 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Wawancara ( interview ) 

Wawancara atau yang biasa disebut dengan interview atau kuesioner 

lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. 14  interview digunakan oleh 

peneliti untuk menilai keadaan seseorang misalnya untuk mencari data 

variabel. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data secara 

langsung dari objek penelitian tentang sejarah berdirinya, karakter religius 

anak tunagrahita, cara penanaman karakter religius tunagrahita. Sedang 

bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin 

dimana pewawancara menyiapkan beberapa butir pertanyaan pokok, 

                                                           
13Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1998), hal 134 
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), hal 132 
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wawancara ini diajukan kepada Kepala Sekolah, Guru PAI, Orang Tua 

siswa, dan Siswa. 

b. Observasi 

Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang 

sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam 

pengertian psikologi, observasi atau yang disebu pula dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi dapat dilakukan melalui 

pengeliatan, penciuman, pedengaran, dan pengecapan. Apa yang dikatakan 

ini sebenarnya adalah pengamatan langsung.15 

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi 

sistematis. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai 

instrumen pengamatan yang telah disusun untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang letak geografis, proses pelaksanaan penanaman karakter 

religius pada tunagrahita. 

c. Dokumentasi  

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode 

dokumentasi yaitu mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya.16 

Adapun metode dokumentasi digunakan penulis untuk 

mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada pada obyek penelitian 

seperti jadwal-jadwal program/legiatan, profil, visi misi, daftar nama siswa, 

                                                           
15Ibid, hal 170 
16Ibid, hal 206 
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daftar nama guru, serta dokumen-dokumen lain untuk melengkapi adat 

penelitian yang diperlukan. 

 

 

 

  


