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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Penanaman karakter yang diselenggarakan sekolah dasar Al Firdaus 

Surakarta sebagaimana termaksud dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 2 Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi 

pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional ini untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang iman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

tanggung jawab (Gunansyah,2010). 

 Serta sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 menjelaskan 

bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa warga 

negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan 

sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dalam implementasinya maka 

setiap individu memperoleh hak yang sama dalam pendidikan, baik itu 

individu normal maupun individu yang mempunyai kelainan. 
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 Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memberikan apresiasi 

kepada anak berkebutuhan khusus. Model yang dilaksanakan di sekolah 

inklusi ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan keterbatasan 

dengan menggunakan prinsip pendidikan untuk semua. Maka dari itu dengan 

berbagai perbedaan latar belakang siswa yang berbeda-beda sangat menarik 

meneliti pola pendidikan karakter pada sekolah inklusi. Hal ini dilakukan 

karena melihat keberagaman siswa yang terdapat di sekolah inklusi. 

 Berdasarkan realita SD Al Firdaus memiliki kekuatan berupa kualitas 

sumber daya manusia yang berkompeten dibidang pendidikan dan semangat 

serta idealisme dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. 

 Namun demikian, ada pula kelemahan yang dihadapin SD Al Firdaus 

terutama dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana. SD Al Firdaus 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan pendidikan islam inklusi yang 

berkualitas, khususnya pendidikan yang memadukan nilai-nilai islam dalam 

semua aspek baik kognitif, afektif dan psikomotorik. Namun demikian ada 

tantangan yang dihadapi oleh SD Al Firdaus yakni kualitas lulusan yang 

diakui publik dan mampu berkompetensi pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi (Imron dkk,2010). 

 Program inklusi di SD Al Firdaus menyediakan sistem layanan 

pendidikan bagi siswa normal atau reguler dan anak berkebutuhan khusus 

(ABK). Sekolah inklusi juga melayani siswa normal dan ABK dalam proses 

pembelajaran dengan tidak membeda-bedakan. Sistem pendidikan inklusi di 

SD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa reguler dan ABK melalui 
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adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarana. Melihat 

hal tersebut ternyata dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah 

inklusi masih banyak kendala yang dihadapi. Kenyataan dilapangan 

menunjukkan bahwa sekolah masih mengalami kesulitan untuk menyusun 

konsep pendidikan karakter bagi peserta didik. Beberapa guru juga masih 

mengalami kendala dalam menanamkan nilai karakter pada anak yang 

berbeda-beda. Walaupun demikian pihak sekolah masih tetap melaksanakan 

pendidikan karakter sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki 

maupun sarana dan prasarana yang ada. 

 Pendidikan karakter pada hakikatnya adalah sebuah perjuangan bagi 

setiap individu untuk menghayati kebebasannya dalam relasi mereka dengan 

orang lain dan lingkungannya, sehingga ia dapat semakin mengukuhkan 

dirinya sebagai pribadi yang unik dan khas, dan memiliki integritas moral 

yang dapat dipertanggung jawabkan (Koesoema 2010:162). 

Menurut Dwiningrum (2013:145), pendidikan karakter berperan dalam 

mengembangkan potensi manusia secara optimal serta mengembangkan pola 

pikir dan perilaku siswa. Penguatan pendidikan karakter di era sekarang 

merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat banyaknya peristiwa 

yang menujukan terjadinya krisis moral baik dikalangan anak-anak, remaja, 

maupun orang tua. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter perlu 

dilaksanakan sedini mungkin dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan 

meluas ke dalam lingkungan masyarakat. 
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 Model pendidikan karakter SD Al Firdaus didesai dengan 

mengembangkan budaya dan lingkungan sekolah. Ini merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, bahan pelajaran, dan cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan. SD Al Firdaus diharapkan 

dapat mengantarkan peserta didik dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi, memiliki keimanan, ke takwaan kepada Allah SWT, 

berakhlak mulia serta berkecakapan hidup yang dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Acuan operasional penyusulan kurikulum SD Al Firdaus memperhatikan 

: (1) peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia; (2) peningkatan potensi, 

kecerdasan, dan minat sesuai tingkat perkembangan dan kemampuan akhlak; 

(3) keragaman potensi, karakteristik daerah dan lingkungan; (4) tuntutan 

pembangunan daerah dan nasional; (5) tuntutan dunia kerja; (6) 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan senil; (7) agama; (8) 

dinamika perkembangan global; (9) persatuan nasional dan nilai kebangsaan; 

(10) kondisi sosial budaya masyarakat setempat; (11) kesetaraan jender; (12) 

karakteristik satuan pendidikan. 
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B. Rumusan Masalah 

Penelitian di fokuskan pada pelaksanaan dan pembinaan karakter 

disiplin dan mandiri pada anak berkebutuhan khusus yang ditanamkan oleh 

SD AL Firdaus untuk membentuk karakter anak berkebutuhan khusus dan 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana program sekolah dalam menanamkan karakter disiplin dan 

mandiri  pada anak berkebutuhan khusus ? 

2. Bagaimana pelaksanaan sekolah dalam menanamkan pendidikan karakter 

disiplin dan mandiri pada anak berkebutuhan khusus ? 

3. Apa saja kendala dalam menanamkan pendidikan karakter disiplin dan 

mandiri pada anak berkebutuhan khusus ? 

4. Bagaimana solusi menyelesaikan kendala dalam menanamkan pendidikan 

karakter displin dan mandiri pada anak berkebutuhan khusus ? 

 

C. Tujuan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan yang akan dicapai : 

1. Mendeskripsikan program sekolah dalam menanamkan karakter disiplin 

dan mandiri pada anak berkebutuhan khusus. 

2. Mendeskripsikan pelakasanaan sekolah dalam menanamkan pendidikan 

karakter disiplin dan mandiri pada anak berkebutuhan khusus. 

3. Mendeskripsikan kendala dalam menanamkan pendidikan karakter disiplin 

dan mandiri pada anak berkebutuhan khusus. 



6 
 

 
 

4. Mendeskripsikan solusi dalam menanamkan pendidikan karakter disiplin 

dan mandiri pada anak berkebutuhan khusus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

pendidikan mengenai pendidikan karakter. Dalam rangka pengambilan 

kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan karakter, penelitian ini dapat 

menjadi bahan kajian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 

dan pengambilan kebijakan program untuk mengimplementasikan 

pendidikan karakter. 

b. Bagi Guru Pendamping Khusus 

Dapat menjadi bahan acuan bertindak dan bersikap dalam proses 

pendidikan karakter dan kepribadian siswa 

c. Bagi Siswa 

      Dapat memperbaiki dan mengembangkan pola fikir, rasa dan 

perilaku siswa untuk membentuk karakter moral dan performa. 

 


