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PROFIL INOVASI 
 

1. Nama Inovasi 

Membentuk Karakter Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Keterampilan Batik 

Sibaran 

 

2. Inovator 

SLB Negeri Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun 

 

3. Tahapan Inovasi 

Implementasi 

 

4. Jenis Inovasi 

Digital 

 

5. Bentuk Inovasi 

Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah 

 

6. Urusan Inovasi Daerah 

Pendidikan 

 

7. Waktu Ujicoba Implementasi 

14-07-2020 

 

8. Waktu Implementasi 

28-12-2020 

 

9. Anggaran 

a. Dana BOS 

b. Dana Insidental yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

 

10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan 

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid 19 

dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing yang di dalamnya termasuk 

sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), riset dan 

inovasi. Pembentukan karakter peserta didik sangatlah penting sesuai amanat 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang UUSPN pasal 3.  Untuk mewujudkan 

karakter peserta didik sesuai dengan rumusan fungsi pendidikan nasional maka 

diperlukan program inovasi yang dapat membentuk karakter peserta didik pendidikan 

khusus dan diwujudkan melalui bidang keterampilan, karena tujuan utama layanan 

pendidikan khusus mengajarkan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki 

keterampilan kecakapan hidup sehingga dapat hidup mandiri sesuai potensi dan 

kemampuan yang dimilikinya. Pendidikan karakter memberikan ilmu pengetahuan, 

praktik budaya perilaku yang berorientasi pada nilai ideal kehidupan yang bersumber 

dari budaya lokal yaitu batik. 

Seiring arus globalisasi maka pendidikan karakter anak bangsa menjadi pusat 

perhatian pendidikan. Karakter harus benar-benar dibangun menuju peradaban yang 



mampu membawa kehidupan bangsa ke arah yang semakin berkualitas dan 

bermakna. Pendidikan karakter bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Perlu sebuah inovasi pembelajaran yang 

mampu membentuk karakter siswa tanpa memberi beban dan berorientasi pada 

proses pembinaan potensi yang ada dalam diri anak, dikembangkan melalui 

pembiasaan sifat baik yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang tidak hanya 

diberikan pada arah kognitif saja, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengamalan 

nyata dalam kehidupan siswa sehari-hari yang dapat diperoleh dengan pembelajaran 

keterampilan batik Sibaran.  

Diharapkan melalui program inovasi yang dilakukan mampu mewujudkan 

peserta didik yang memiliki keterampilan kecakapan hidup dan karakter yang baik 

sehingga mereka dapat menjadi manusia yang bermartabat dan hidup mandiri di 

tengah masyarakat. 

 

11. Tujuan Inovasi 

1. Membentuk karakter peserta didik yang mencintai kearifan lokal  

2. Menyiapkan peserta didik dengan life skill batik yang handal sehingga mampu 

bekerja dan berwiraswasta untuk meningkatkan kesejahteraannya 

 

12. Manfaat Inovasi 

Manfaat program inovasi antara lain: (1) Bagi peserta didik : peserta didik dapat 

mengembangkan talentanya di bidang batik dan melatih pembentukan karakternya 

sebagai manusia yang berkualitas; (2) Bagi sekolah : Terdorongnya keberhasilan 

pembentukan karakter peserta didik yang berkualitas dan meningkatkan prestasi 

sekolah di bidang non akademik (bidang keterampilan/vokasional batik) ; dan (3) Bagi 

masyarakat : Memberi inspirasi bagi masyarakat bahwa program yang 

diselenggarakan oleh Pendidikan Khusus/Sekolah Luar Biasa merupakan program 

yang juga dapat diterapkan sekolah regular terutama program di bidang 

keterampilan/vokasi karena lifeskill adalah bekal yang sangat diperlukan menghadapi 

era global 

 

13. Hasil Inovasi 

Output sebelum adanya inovasi adalah peserta didik mengenal seni batik. 

Output setelah adanya program inovasi adalah meningkatnya kemampuan membatik 

peserta didik. Sedangkan Outcome sebelum adanya inovasi adalah meningkatnya 

minat peserta didik dalam bidang batik. Outcome setelah program inovasi adalah (1) 

terbentuknya karakter peserta didik sesuai amanat Undang-undang RI No. 20 tahun 

2003; (2) tercapainya prestasi peserta didik di bidang non akademik (vokasional); (3) 

Program kewirausahaan sekolah di bidang keretampilan batik menjadi lebih 

meningkat dengan pelaksanaan program inovasi; (4) berkembangnya varian produk 

batik hasil peserta didik dengan merk SIBARAN; (5) mewujudkan impian dan 

harapan hidup sejahtera bagi anak berkebutuhan khusus dengan skill batik maka 

mereka dapat memperoleh pendapatan dari karya yang mereka hasilkan; (6) 

membantu ekonomi keluarga peserta didik; (7) meningkatkan citra sekolah sebagai 

sekolah rujukan; (8) mensukseskan pelaksanaan program pembangunan  nasional 

di bidang pendidikan; dan (9) mensukseskan program percepatan pemulihan 

ekonomi dan reformasi sosial sebagai mitigasi dari Covid 19. 
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