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ABSTRAK 

Nama  : Widiawati Mokodongan 

NIM  : 15.2.3.010 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Judul  : Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

  di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar  

  Kotamobagu 

 

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi pembelajaran pendidikan 

agama Islam di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak 

berkebutuhan khusus dan mengidentifikasi faktor kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis datanya melalui tiga tahap, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, bahasa 

isyarat, dan metode membaca gerak bibir. Materi yang diberikan adalah materi 

tentang wudhu, sholat, menghapal surah pendek, dan materi yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk media 

pembelajaran menggunakan buku-buku pelajaran pendidikan agama Islam, spidol, 

papan tulis, dan alat peraga. Adapun untuk evaluasinya terdiri dari ulangan harian 

dan ulangan semester dengan bentuk tes tertulis dan praktek. Kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran ini yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, 

kurangnya pengetahuan guru akan bahasa isyarat, beragamnya jenis ketunaan 

yang ada di dalam kelas sehingga membuat guru sulit untuk mengontrol peserta 

didik, dan kurangnya guru pendidikan agama Islam serta tidak memiliki tenaga 

ahli berupa psikolog atau skiater untuk mengidentifikasi kategori dari masing-

masing anak berkebutuhan khusus. 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Anak Berkebutuhan Khusus, SLB. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Dikatakan memiliki kelebihan 

karena dalam diri manusia dianugerahi potensi berupa akal. Potensi  yang dimiliki 

tersebut akan berkembang secara optimal apabila diberikan bimbingan dan arahan 

yang dalam hal ini ialah pendidikan. Hubungan manusia dengan pendidikan 

sangatlah erat karena memiliki ikatan yang tidak terpisahkan antara satu dengan 

yang lainnya. Dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang 

ada di dalam dirinya. Dengan mengacu pada hal tersebut menunjukkan bahwa 

manusia merupakan makhluk yang berpotensi dan memiliki peluang untuk 

dididik. 

Pendidikan merupakan awal yang sangat penting untuk kehidupan kita 

sebagai manusia, karena dalam pendidikan terdapat proses interaksi yang dapat 

membantu peserta didik dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lain. 

Sehingga akan ada timbal balik antara manusia yang satu dengan yang lain. 

Pendidikan disadari menjadi tumpuan harapan dan sekaligus kunci bagi setiap 

orang maupun bangsa, agar mereka dapat mandiri, meningkatkan harkat hidup 

dan pada akhirnya memajukan bangsa dan negara.  

Syaiful Sagala dalam bukunya  yang berjudul konsep dan makna 

pembelajaran menjelaskan bahwa: 
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Pendidikan dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik  

agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai 

anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu 

berada. Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektual saja, 

akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak 

didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa.
1
 

Pendidikan bukan sekedar membuat peserta didik dan warga belajar 

menjadi sopan, taat, jujur, hormat, setia, berjiwa sosial, dan sebagainya. Tidak 

juga bermaksud hanya membuat mereka tahu ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni serta mampu mengembangkannya. Pendidikan merupakan bantuan kepada 

peserta didik dan warga belajar dengan penuh kesadaran, baik dengan alat atau 

tidak, dalam kewajiban mereka mengembangkan dan menumbuhkan diri untuk 

meningkatkan kemampuan serta peran dirinya sebagai individu dan masyarakat.
2
 

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara tanpa membedakan   

asal-usul, kasta maupun keadaan fisik seseorang, termasuk anak-anak yang 

mempunyai kelainan yang membutuhkan pendidikan sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 5 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut. 

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu” dan “Setiap warga negara yang memiliki 

kelainan fisik, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus.”
3
 

Islam juga memandang sama semua manusia. Islam tidak melihat dari 

fisik ataupun harta melainkan dari hati dan keimanan seseorang. Kita tidak boleh 

                                                           
1
Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), h. 3. 

2
Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 3. 

3
Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 6. 
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membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S. Abasa /80: 1-10 

                             

                                

                               

Terjemahnya: 

(1) Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, (2) karena seorang 

buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). (3) Dan 

tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya 

(dari dosa), (4)   atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi 

manfaat kepadanya ? (5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup 

pembesar-pembesar Quraisy, (6) maka engkau (Muhammad) memberi 

perhatian kepadanya, (7) padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak 

menyucikan diri (beriman). (8) Dan adapun orang yang datang kepadamu 

dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), (9) sedang dia takut 

(kepada Allah), (10) engkau (Muhammad) malah mengabaikannya.
4
  

Menurut tafsir Ibnu katsir bahwa pada suatu hari Rasulullah saw pernah 

berbicara dengan beberapa pembesar kaum Quraisy dan beliau berharap mereka 

mau memeluk Islam. Ketika beliau tengah berbicara dan mengajak mereka,     

tiba-tiba muncul Ibnu Ummi Maktum, di mana dia merupakan salah seorang yang 

memeluk Islam lebih awal. Maka Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada 

Rasulullah saw mengenai sesuatu seraya mendesak beliau. Dan Nabi sendiri 

berkeinginan andai saja waktu itu cukup untuk berbicara dengan orang tersebut 

karena beliau memang sangat berharap dan berkeinginan untuk memberi petunjuk 

kepadanya. Dan beliau bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum seraya 

                                                           
4
Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, [t.t.] (PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 871. 
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berpaling darinya dan menghadap orang lain. Bertolak dari hal tersebut, Allah 

memerintahkan Rasul-Nya agar tidak mengkhususkan pemberian peringatan itu 

hanya kepada seseorang saja, tetapi hendaklah beliau bertindak sama antara orang 

mulia, orang lemah, orang miskin, orang kaya, orang terhormat, hamba sahaya, 

laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dewasa.
5
 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebagai 

sesama manusia tidak boleh saling membanding-bandingkan karena semua 

manusia termasuk mereka yang memiliki keterbatasan baik itu keterbatasan dalam 

hal fisik, mental, maupun sosial juga memiliki hak yang sama dengan orang 

normal lainnya untuk memperoleh sesuatu yang dalam hal ini ialah pendidikan. 

Pendidikan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus dinyatakan 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab V mengenai  Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan 

Khusus pasal 32 Ayat 1 sebagai berikut: 

“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

kelainan fisik, emosional, mental,  sosial dan atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa.”
6
 

Awalnya kelompok anak-anak yang mengalami kelainan disebut sebagai 

anak-anak tidak mampu (disable children). Namun, istilah disable children 

tersebut kini tidak lagi banyak digunakan karena kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki kelemahan dalam satu segi itu 

                                                           
5
 Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir 

(Jilid 10), (cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2008), h. 254-255. 

6
 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, h. 16. 



5 
 

memiliki kelebihan dalam bidang lainnya. Para ahli pendidikan lebih cenderung 

menggunakan istilah difable children atau anak-anak yang memiliki kemampuan 

berbeda dibandingkan dengan anak-anak biasa.
7
 Istilah lain yang juga sering 

digunakan untuk anak yang mengalami kelainan ialah Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK). 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang memerlukan 

penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan 

yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan 

khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek: (1) 

fisik/motorik, (2) kognitif, (3) bahasa dan bicara, (4) pendengaran, (5) 

penglihatan, dan (6) sosial emosi.
8
  

Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus salah satunya ialah 

bentuk pendidikan dengan sistem segregasi. Segregasi merupakan sistem 

pendidikan yang terpisah dari anak normal lainnya. Bentuk segregasi ini sering 

disebut dengan nama Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam pelaksanaannya satuan 

SLB terdiri mulai dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, sampai pada SMALB.  

Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB selain diberikan ilmu 

pengetahuan umum, mereka juga hendaknya diberikan ilmu pengetahuan agama. 

Hal ini dikarenakan agama memiliki peran yang sangat penting bagi setiap 

individu dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           

7
Suparlan, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Dari Konsepsi Sampai dengan 

Implementasi, (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2004), h.171. 

8
Jurnal Anak Berkebutuhal Khusus, Seri Bahan dan Media Pembelajaran Kelompok 

Bermain Bagi Calon Pelatih PAUD, Draft R2 – Maret 2010. (Diakses 06 September 2019). 



6 
 

Pendidikan agama merupakan hal mendasar yang harus diberikan kepada 

peserta didik sebagai bekal kehidupan. Perwujudan pendidikan agama pada 

sekolah terangkum dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang 

merupakan mata pelajaran yang dijadikan kurikulum wajib untuk dipelajari oleh 

seluruh peserta didik yang beragama Islam. 

Pendidikan agama Islam pada hakikatnya merupakan tafaqquh fi al-din di 

sekolah atau madrasah, yakni upaya yang sungguh-sungguh dalam memahami 

atau memperdalam pengetahuan agama dan mempraktikkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan agama Islam kemudian diformulasikan dalam bentuk ilmu 

pengetahuan agama Islam seperti Al-Qur‟an dan Hadis, fiqih, akidah dan akhlak, 

dan sejarah kebudayaan Islam, serta bahasa Arab.
9
 

Sebagai seorang pendidik yang berada dalam dunia pembelajaran, supaya 

proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien maka penguasaan materi 

saja tidak cukup ia juga memiliki metode pembelajaran sendiri yang sesuai 

dengan kemampuan peserta didik, apalagi sekolah luar biasa yang mana di 

dalamnya terdapat berbagai macam anak yang memiliki keterbatasan. 

Seperti halnya saat penulis melakukan observasi awal di SLB Negeri 

Poyowa Besar Kotamobagu. Sekolah tersebut merupakan sekolah yang 

diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.  

SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu ini merupakan lembaga 

pendidikan yang terdiri mulai dari jenjang SDLB, SMPLB, sampai pada jenjang 

SMALB dan telah banyak menampung peserta didik yang memiliki kelainan. 

                                                           

9
H. Fatah Syukur, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, (Depok: Kencana, 2017), 

h. 239. 
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Seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, tudaksa, dan autis. 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini jika dilihat hampir sama seperti sekolah 

umum lainnya. Di mana peserta didiknya juga diajarkan mata pelajaran bahasa 

Indonesia, matematika, pkn, ipa,  dan ips. Selain itu, tidak lupa mereka juga 

diajarkan pelajaran agama yang dalam hal ini agama Islam.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut, khususnya 

pada mata pelajaran agama Islam. Di mana penulis akan meneliti bagaimana 

sekolah tersebut dalam melakukan proses pembelajaran, metode apa saja yang 

digunakan pendidik saat mengajar, materi apa saja yang diberikan, dan bagaimana 

pendidik melakukan evaluasi pada anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu 

penulis mengangkat judul “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu” 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah 

Luar Biasa Negeri Poyowa Besar  Kotamobagu ? 

2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

agama Islam di Sekolah Luar Biasa Negeri Poyowa Besar Kotamobagu ? 

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi batasan masalah 

dalam penulisan skripsi ini meliputi pembelajaran pendidikan agama Islam bagi 

anak berkebutuhan khusus yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar khususnya 
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pada jenjang SMPLB. Adapun pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud dalam 

hal ini terdiri dari komponen-komponen berupa materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 

C. Pengertian Judul 

Judul dari penelitian ini ialah “Implementasi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu”. 

Untuk memperjelas dan menghindari berbagai macam penafsiran terhadap judul 

skripsi tersebut, penulis perlu mengemukakan beberapa definisi yang berkaitan 

dengan judul. 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau 

suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan 

belajar.
10

 Selain itu pembelajaran juga diartikan sebagai kegiatan yang 

dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan.
11

 

2. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang ada di 

setiap jenjang pendidikan. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, mengimani, bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran 

                                                           

10
Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 21. 

11
Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 61. 
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agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur‟an dan al-Hadits, 

melalui bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.
12

 

3. Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan yang 

dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan 

secara khusus bagi penyandang jenis kelainan tertentu.
13

 Penyandang jenis 

kelainan tertentu ini dikenal dengan istilah Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK). Anak berkebutuhan khusus (special needs children) diartikan 

sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi serta 

emosi sehingga diharuskan pembelajaran secara khusus.
14

 Anak yang 

tergolong dalam anak berkebutuhan khusus ialah tunanetra, tunarungu, 

tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, autisme, anak berkesulitan belajar, dan 

anak dengan kelainan kurang perhatian dan hiperaktifitas.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari 

judul penelitian di atas ialah kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang/peserta didik dalam belajar pendidikan agama Islam pada anak yang 

memiliki gangguan fisik, mental, intelegensi serta emosional di SLB Negeri 

Poyowa Besar Kotamobagu. 

 

 

                                                           
12

H.Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 

21. 
13

Mimin casmini, Pendidikan Segresi, Jurnal pendidikan luar biasa, h. 3. 

14
Jati Rinakri Atmaja,  Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Luar Biasa Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Luar Biasa Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoritis  

Untuk memberikan wawasan dan menambah pengetahuan peneliti dalam hal 

penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini dapat mendorong agar guru pendidikan agama 

Islam di SLB Negeri Poyowa Besar untuk lebih meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuannya di dalam menjalankan proses 

pembelajaran. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal dan 

tambahan wawasan untuk peneliti jika kelak menjadi seorang guru dalam 

mendidik peserta didik. 

c. Bagi calon peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi 

untuk mengkaji kembali di kemudian hari. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan sistem pendidikan segregasi. 

Secara etimologis segregasi berasal dara kata segregate yang artinya 

memisahkan atau segregation yang artinya pemisahan. Segregasi diartikan 

sebagai proses pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya. Berkaitan 

dengan ke-PLB-an, pendidikan segregasi adalah suatu sistem pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal.
1
 

Seiring disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUSPN) 

No. 2/1989, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991, 

maka bentuk pendidikan segregasipun menyesuaikan diri. Di mana terdapat 

dua cara untuk mendirikan dan membina sekolah-sekolah khusus yang disebut 

Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).  

Sekolah Luar Biasa merupakan sarana pendidikan yang dibuat khusus 

untuk melayani dan mendidik para individu yang memiliki kebutuhan khusus 

atau yang biasa disebut dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
2
 Dalam 

pelaksanaannya SLB dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kondisi 

ketunaan antara lain sebagai berikut. 

1. SLB A untuk tunanetra 

                                                           

1
Mimin Casmini, Pendidikan Segregasi, “Jurnal Pendidikan Luar Biasa”, h. 1. 

2
Iriani Indri Haosari dan Mardiana, Empati dan Motivasi Kerja Guru Sekolah Luar Biasa, 

Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi: Vol. 5 No. 1 (April), h. 49.  
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2. SLB B untuk tunarungu 

3. SLB C untuk tunagrahita yang mampu didik dan C1 untuk tunagrahita 

yang hanya mampu latih 

4. SLB D untuk tunadaksa dengan inteligensi normal dan D1 untuk 

tunadaksa yang juga mengalami retardasi mental 

5. SLB E untuk tunalaras 

6. SLB F untuk autis 

7. SLB G untuk tunaganda
3
 

Berbagai penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa SLB merupakan 

lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki 

kelainan tertentu atau biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus dengan 

sistem pendidikan berbentuk segregasi yaitu pendidikan yang terpisah dengan 

pendidikan anak normal lainnya. 

Berikut ini beberapa penjelasan mengenai Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK). 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas 

dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, 

berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini 

mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh karena itu, 

                                                           

3
Dewi Pandji, Sudahkah Kita Ramah Anak Special Needs ?, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, [t.t]), h. 31-32. 
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mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

belajar masing-masing anak. 

Anak berkebutuhan khusus (special needs children) dapat diartikan 

sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, intelegensi serta 

emosi sehingga diharuskan pembelajaran secara khusus.
4
  

Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua 

kategori, yaitu: anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat 

permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus 

yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan 

perkembangan disebabkan kondisi dan situasi lingkungan.
5
 

Kelainan yang ada pada anak pada dasarnya memiliki tingkatan, 

yaitu dari yang paling ringan hingga paling berat yang berkaitan dengan 

emosi, fisik, dan sosial. Anak berkebutuhan khusus merupakan kelompok 

heterogen, terdapat di berbagai strata sosial, dan menyebar di daerah 

perkotaan, pedesaan, bahkan di daerah-daerah terpencil.  

Istilah penyimpangan dalam pendidikan luar biasa atau pendidikan 

khusus anak berkelainan secara eksplisit ditujukan kepada anak yang 

dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak 

normal pada umumnya, baik dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik 

perilaku sosialnya atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya, 

                                                           
4
Jati Rinakri Atmaja,  Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, (Bandung 

: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6 

5
Dadang Garnida, Pengantar Pendidikan Inklusif, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 

h. 1. 
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disebabkan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, pendengaran, 

penglihatan, sosialisasi, dan bergerak.
6
 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka anak berkebutuhan khusus 

dapat dikategorikan kepada anak yang memiliki kelainan pada fisik, mental, 

dan sosial. Untuk anak yang memiliki kelainan dalam aspek fisik meliputi 

kelainan pada indra penglihatan (tunanetra), kelainan pada indra 

pendengaran (tunarungu), dan kelainan pada fungsi anggota tubuh 

(tunadaksa). Anak yang memiliki kelainan dalam aspek mental meliputi 

anak yang memiliki kemampuan mental lebih (supranatural) yang dikenal 

sebagai anak berbakat atau anak unggul dan anak yang memiliki 

kemampuan sangat rendah (subnormal) yang dikenal sebagai anak 

tunagarhita. Anak yang memiliki kelainan dalam bidang sosial adalah anak 

yang mempunyai kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap 

lingkungan sekitar yang biasa disebut dengan tunalaras. 

2. Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra  

a. Pengertian Tunanetra 

Anak dengan gangguan penglihatan (tunanetra) adalah anak yang 

mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa, sehingga 

membutuhkan layanan pendidikan khusus. Dalam hal ini diperlukan huruf 

braille bagi anak yang mengalami tunanetra total. Adapun bagi yang 

memiliki sisa penglihatan, diperlukan kaca pembesar atau huruf cetak yang 

besar. 

                                                           
6
Jati Rinakri Atmaja,  Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, h. 6-7. 
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b. Klasifikasi Tunanetra 

Anak dengan gangguan penglihatan dapat dikelompokkan sebagai 

berikut. 

1) Ukuran ketajaman penglihatan, yang kemudian dibagi menjadi: 

a) Mampu melihat dengan ketajaman penglihatan (acuaity) 20/70, 

yang artinya anak tunanetra dapat melihat dari jarak 20 feet (6 

meter). Adapun anak normal dapat melihat dari jarak 70 feet 

(21 meter). Mereka ini digolongkan ke dalam vision 

(keterbatasan penglihatan). 

b) Mampu membaca huruf paling besar di Snellen Chart dari jarak 

20 feet (acuaity 20/200-legal blind), yang dikategorikan 

tunanetra total.  

2) Anak dengan keterbatasan penglihatan (low vision), yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut. 

a) Mengenal bentuk atau objek dari berbagai jarak. 

b) Menghitung jari dari berbagai jarak. 

c) Tidak mengenal tangan yang digerakkan. 

3) Kelompok yang mengalami keterbatasan penglihatan berat 

(tunanetra total). 

Sedangkan dalam perspektif pendidikan, anak tunanetra 

dikelompokkan sebagai berikut. 

1) Mereka yang mampu membaca huruf cetak standar. 
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2) Mampu membaca huruf cetak standar, tetapi dengan bantuan kaca 

pembesar. 

3) Mampu membaca huruf cetak secara kombinasi, cetakan reguler, 

dan cetakan besar. 

4) Menggunakan huruf braille tetapi masih bisa melihat cahaya.
7
 

c. Penyebab Tunanetra 

Timbulnya ketunanetraan pada anak dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor. Di antara faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 

1) Prenatal 

a) Keturunan 

Ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi 

dari hasil perkawinan bersaudara, sesama tunanetra atau 

mempunyai orang tua yang tunanetra. 

b) Pertumbuhan Seorang Anak dalam Kandungan 

Ketunanetraan karena proses pertumbuhan dalam kandungan 

dapat disebabkan oleh: 

(1) Gangguan waktu ibu hamil 

(2) Penyakit menahun seperti TBC sehingga merusak sel-sel 

darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam 

kandungan, 

(3) Infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat 

terkena rubela atau cacar air, dapat menyebabkan 

                                                           

7
Laili S. Cahya, Adakah ABK Di Kelasku ? Bagaimana Guru Mengenali ABK di Sekolah, 

(Yogyakarta: Familia, 2013), h. 9-10. 
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kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem 

susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang. 

(4) Infeksi karena penyakit kotor, taxoplasmosis, trachoma, 

dan tumor 

(5) Kurangnya vitamin tertentu 

2) Postnatal 

Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat 

terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain sebagai berikut. 

a) Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan, 

akibat benturan alat-alat atau benda keras. 

b) Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorhoe, 

sehingga baksil gonore menular pada bayi, yang ada pada 

akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat 

hilangnya daya penglihatan. 

c) Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan.
8
 

3. Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu 

a. Pengertian Tunarungu 

Istilah tunarungu berasal dari kata “tuna” dan “rungu”, tuna artinya 

kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila 

ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Apabila 

dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada 

                                                           
8
Jati Rinakri Atmaja,  Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, h. 29-30. 
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umumnya, tetapi ketika dia berkomunikasi barulah diketahui bahwa mereka 

tunarungu.
9
 

Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa yang digunakan oleh anak 

tunarungu adalah bahasa isyarat yang menitikberatkan pada indra 

penglihatan dan gerak tubuh untuk menegaskan kata atau kalimat yang ingin 

mereka sampaikan. Seperti halnya dengan anak lain yang tidak 

berkebutuhan khusus, pengenalan konsep bahasa yang tepat bagi anak 

tunarungu juga harus dimulai sejak usia dini dan sangat bergantung pada 

peran aktif orang tua dalam perkembangan bahasanya. 

Menurut Donal F. Moores, orang tuli adalah seseorang yang 

kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 dB ISO atau lebih 

sehingga ia tidak dapat mengerti pembicaraan orang lain melalui 

pendengarannya sendiri tanpa menggunakan alat bantu dengar. Orang 

kurang dengar adalah seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar 

pada tingkat 35 dB sampai 69 dB ISO sehingga ia mengalami kesulitan 

untuk mengerti pembicararaan orang lain melalui pendengarannya sendiri, 

tanpa atau dengan alat bantu dengar.
10

 

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami 

kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik itu sebagian atau 

seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau 

                                                           

9
Haenudin, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu, (Jakarta : PT. Luxima 

Metro Media, 2013), h. 53. 

10
Haenudin, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu, h. 55. 
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seluruhnya alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan 

pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Klasifikasi Tunarungu 

Ditinjau dari kepentingan tujuan pendidikannya, anak tunarungu 

dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. 

1) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 20-30 dB 

Ciri-ciri anak tunarungu kehilangan pendengaran pada rentangan 

tersebut antara lain: (1) kemampuan mendengar masih baik karena 

berada di garis batas antara pendengaran normal dan kekurangan 

pendengaran taraf ringan, (2) tidak mengalami kesulitan memahami 

pembicaraan dan dapat mengikuti sekolah biasa dengan syarat tempat 

duduknya perlu diperhatikan, terutama harus dekat dengan guru, (3) 

dapat belajar bicara secara efektif dengan melalui kemampuan 

pendengarannya, (4) perlu diperhatikan kekayaan perbendaharaan 

bahasanya supaya perkembangan bicara dan bahasanya tidak terhambat, 

dan (5) disarankan yang bersangkutan menggunakan alat bantu dengar 

untuk meningkatkan ketajaman daya pendengarannya. Untuk 

kepentingan pendidikannya pada anak tunarungu kelompok ini cukup 

hanya memerlukan latihan membaca bibir untuk pemahaman 

percakapan. 

2) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 30-40 dB 

Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut antara 

lain: (1) dapat mengerti percakapan biasa pada jarak sangat dekat, (2) 
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tidak mengalami kesulitan untuk mengekspresikan isi hatinya, (3) tidak 

dapat menangkap suatu percakapan yang lemah, (4) kesulitan 

menangkap isi pembicaraan dari lawan bicaranya, jika berada pada 

posisi tidak searah dengan pandangannya (berhadapan), (5) untuk 

menghindari kesulitan bicara perlu mendapatkan bimbingan yang baik 

dan intensif, (6) ada kemungkinan dapat mengikuti sekolah biasa, 

namun untuk kelas-kelas permulaan sebaiknya dimasukkan dalam kelas 

khusus, (7) disarankan menggunakan alat bantu dengar (hearing aid) 

untuk menambah ketajaman daya pendengarannya. Kebutuhan layanan 

pendidikan untuk anak tunarungu kelompok ini yaitu membaca bibir, 

latihan pendengaran, latihan bicara, artikulasi, serta latihan kosakata. 

3) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 40 – 60 dB 

Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut antara 

lain: (1) dapat mengerti percakapan keras pada jarak dekat, kira-kira 

satu meter, sebab ia kesulitan menangkap percakapan pada jarak 

normal, (2) sering terjadi mis-understanding terhadap lawan bicaranya, 

jika ia diajak bicara, (3) penyandang tunarungu kelompok ini 

mengalami kelainan bicara, terutama pada huruf konsonan, (4) kesulitan 

menggunakan bahasa dengan benar dalam percakapan, (5) 

perbendaharaan kosakatanya sangat terbatas. Kebutuhan layanan 

pendidikan untuk anak tunarungu kelompok ini meliputi latihan 

artikulasi, latihan membaca bibir, latihan kosakata, serta perlu 
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menggunakan alat bantu dengar untuk membantu ketajaman 

pendengarannya. 

4) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 60 – 70 dB 

Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut:          

(1) kesulitan membedakan suara, dan (2) tidak memiliki kesadaran 

bahwa benda-benda yang ada disekitarnya memiliki getaran suara. 

Kebutuhan layanan pendidikannya, perlu layanan khusus dalam belajar 

bicara maupun bahasa, menggunakan alat bantu dengar, sebab anak 

yang tergolong kategori ini tidak mampu berbicara spontan.
11

 

5) Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran 75 dB ke atas 

Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada 75 dB ke atas ialah: (1) 

dapat mendengar suara yang keras dari jarak satu inci atau sama sekali 

tidak mendengar, (2) tidak sadar akan bunyi-bunyi keras, tetapi 

mungkin ada reaksi kalau dekat dengan telinga, meskipun 

menggunakan pengeras suara mereka tidak dapat menggunakan 

pendengarannya untuk dapat menangkap dan memahami bahasa, (3) 

mereka tidak belajar bahasa dan bicara melalui pendengaran, walaupun 

menggunakan alat bantu mendengar (hearing aids), (4) memerlukan 

pengajaran khusus yang intensif di segala bidang tanpa menggunakan 

mayoritas indra pendengaran, dan (5) dalam pendidikannya yang 

memerlukan perhatian khusus adalah membaca ujaran, latihan 

                                                           

11
Mohammad Efendi, “Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan”, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2006), h. 59. 
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mendengar yang berfungi untuk mempertahankan sisa pendengaran 

yang masih ada, meskipun hanya sedikit.
12

 

c. Penyebab Terjadinya Tunarungu 

Banyak para ahli mengungkap tentang penyebab ketulian dan 

ketunarunguan. Trybus dalam bukunya Jati Rinakri Atmaja tentang 

pendidikan dan bimbingan anak berkebutuhan khusus mengemukakan enam 

penyebab ketunarunguan pada anak di Amerika Serikat adalah sebagai 

barikut. 

1) Keturunan 

2) Campak Jerman dari pihak ibu 

3) Komplikasi selama kehamilan dan kelahiran 

4) Radang selaput otak (meningitis) 

5) Otitis media (radang pada bagian telinga) 

6) Penyakit anak-anak, radang, dan luka-luka 

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi-kondisi tersebut hanya 60% 

penyebab dari kasus-kasus ketunarunguan pada masa anak-anak. Meskipun 

sudah banyak alat-alat diagnosis yang canggih, alat-alat tersebut masih 

belum dapat menentukan penyebab ketunarunguan yang 40% lagi. dan 

ternyata campak Jerman dari pihak ibu, keturunan, komplikasi selama 

kehamilan, dan kelahiran adalah penyebab yang paling banyak.
13

  

Faktor-faktor penyebab ketunarunguan dapat dikelompokkan 

sebagai berikut.  
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 Haenudin, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu, h. 61. 
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 Jati Rinakri Atmaja,  “Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus”, h.70 
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1) Faktor dalam diri anak 

a) Disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang 

tuanya yang mengalami ketunarunguan. 

b) Ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman 

(rubela). 

c) Ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau 

Toxaminia. 

2) Faktor luar diri anak 

a) Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan. Misalnya anak 

terserang Herpes simplex. 

b) Meningitis atau radang selaput otak. 

c) Otitis media (radang telinga bagian tengah). 

d) Penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan 

alat pendengaran bagian tengah dan dalam.
14

 

Jadi, dari beberapa penjelasan di atas tentang penyebab terjadinya 

tunarungu dapat disimpulkan bahwa secara umum tunarungu dapat terjadi 

pada masa pranatal yaitu sebelum sebelum masa kelahiran, masa natal yaitu 

masa lahir, atau bisa juga pada masa postnatal yaitu sesudah kelahiran. 

4. Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita 

a. Pengertian Tunagrahita 

Tunagrahita atau yang dikenal dengan istilah tuna mental, cacat 

mental atau retalisasi mental merupakan anak yang mempunyai kecerdasan 
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di bawah kecerdasan anak normal, yang tidak memungkinkan untuk 

mengikuti pelajaran atau pendidikan di sekolah umum karena intelegensi di 

bawah rata-rata anak normal, sehingga perkembangan berpikirnya sangat 

lamban.
15

 Untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang, secara umum 

biasanya diukur melalui tes Intelegensi yang hasilnya disebut tes IQ 

(Intelligence Quotient). 

b. Klasifikasi Tunagrahita 

Klasifikasi anak tunagrahita yang dalam hal ini dituturkan oleh Skala 

Binet dan Skala Waschler dalam bukunya Jati Rinakri Atmaja dapat 

dikelompokkan sebagai berikut.  

1) Tunagrahita Ringan 

Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Menurut Skala 

Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 68-52, sedangkan menurut 

Skala Waschler (WISC) memiliki IQ antara 89-55. Anak 

tunagrahita masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung 

sederhana. Dengan bimbingan dan didikan yang baik, anak 

tunagrahita ringan akan dapat memperoleh penghasilan untuk 

dirinya sendiri. 

2) Tunagrahita Sedang 

Tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Mereka ini memiliki IQ 

51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut  Skala Waschler 
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 Siti Khosiah Rochmah, Strategi Pembelajaran PAI Pada Peserta Didik Tuna Grahita 

Sekolah Dasar Kelas Awal di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Pembina Tingkat I Cilandak 

Lebak-Bulus Jakarta Selatan, Jurnal Pendidikan Islam: Vol. 2 No. 01, 2017, h. 36. 
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(WISC). Anak tunagrahita sedang sangat sulit untuk belajar secara 

akademik, seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung 

walaupun mereka bisa belajar menulis secara sosial. Misalnya 

menulis namanya sendiri (makan, minum, mandi, memakai baju) 

dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, 

anak tunagrahita sedang sangat membutuhkan pengawasan yang 

terus-menerus agar mampu terus berkesinambungan akan 

kebiasaaan-kebiasaan yang akan terus teringat dan mampu 

mengerjakan suatu hal yang sering dilakukannya. 

3) Tunagrahita Berat  

Tunagrahita berat severe ini sering disebut idiot. Karena IQ pada 

anak tunagrahita berat ini adalah 32-20 menurut Skala Binet dan 

menurut Skala Waschler (WISC) antara 39-52. Tunagrahita sangat 

berat profound memiliki IQ di bawah 19-24. Anak tunagrahita 

berat memerlukan bantuan perawatan secara total, baik itu dalam 

hal berkaitan, mandi atau makan. Bahkan, mereka memerlukan 

perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.
16

   

c. Penyebab Tunagrahita 

Tunagrahita pada anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 

Menurut Muhamad Efendi, faktor penyebab terjadinya tunagrahita antara 

lain sebagai berikut.
17
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 Jati Rinakri Atmaja,  Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, h. 101-

102. 
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 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, h. 90. 
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1) Sebab terjadinya kurun waktu 

a) Dibawa sejak lahir  

b) Faktor dari luar 

2) Dari sisi pertumbuhan dan perkembangan  

a) Kelainan atau ketunaan yang timbul pada jenis plasma 

b) Kelainan atau ketunaan yang dihasilkan selama  penyeburan 

telur 

c) Kelainan atau ketunaan yang dikaitkan dengan implantasi 

d) Kelainan atau ketunaan yang timbul dalam embrio 

e) Kelainan atau ketunaan yang timbul dari luka saat kelahiran 

f) Kelainan atau ketunaan yang timbul dari dalam janin 

g) Kelainan atau ketunaan yang timbul pada masa bayi dan masa 

kanak-kanak.   

5. Anak Berkebutuhan Khusus Tundaksa 

a. Pengertian Tunadaksa 

Anak tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk 

melaksanakan fungsinya disebabkan berkurangnya kemampuan anggota 

tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal, sebagai akibat bawaan, 

luka penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga untuk 

kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus.  

Anak tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, fisik, 

dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata “tuna yang berarti 

rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh.” Tunadaksa adalah anak 
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yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh 

dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebutkan anak cacat pada anggota 

tubuhnya, bukan cacat indranya.
18

  

b. Klasifikasi Tunadaksa 

Anak berkebutuhan khusus tunadaksa dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua kategori, yaitu penyandang tunadaksa ortopedi (orthopedically 

handicapped) dan penyandang tunadaksa saraf (neurologically 

handicapped). 

1) Tunadaksa Ortopedi 

Anak tunadaksa ortopedi yaitu anak tunadaksa yang mengalami 

kelainan, kecacatan ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot 

tubuh, ataupun daerah persendian, baik itu yang dibawa sejak lahir 

(congenital) ataupun yang diperoleh kemudian (karena penyakit 

ataupun kecelakaan) sehingga menyebabkan terganggunya fungsi 

tubuh secara normal. 

2) Tunadaksa Saraf 

Anak tunadaksa saraf neurologically handicapped, yaitu anak 

tunadaksa yang mengalami kelainan akibat gangguan pada 

susunan saraf otak. Sebagai pengontrol tubuh, otak memiliki 

sejumlah saraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh. Jika 
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 Jati Rinakri Atmaja,  “Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus”, h. 
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otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme 

fisik, emosi, dan mental.
19

 

c. Penyebab Tunadaksa 

Berikut ini beberapa penyebab terjadinya tunadaksa pada anak. 

1) Sebelum Lahir (Fase Prenatal) 

Kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan, yaitu 

disebabkan: 

a) Infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung 

sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. 

b) Kelainan kandungan yang menyebakan peredaran terganggu, 

tali pusar tertekan, sehingga merusak pembentukkan syaraf-

syaraf di dalam otak. 

c) Bayi dalam kandungan terkena radiasi yang langsung 

mempengaruhi sistem syarat pusat sehingga struktur maupun 

fungsinya terganggu. 

d) Ibu yang sedang mengandung mengalami trauma yang dapat 

mengakibatkan terganggunya pembentukkan sistem syaraf 

pusat.  

2) Saat Kelahiran (Fase Natal/Perinatal)\ 

Hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat 

bayi dilahirkan antara lain sebagai berikut: 
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a) Proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang 

yang kecil pada ibu sehingga bayi mengalami kekurangan 

oksigen. Hal ini kemudian menyebabkan terganggunya sistem 

metabolisme dalam otak bayi sehingga jaringan syaraf pusat 

mengalami kerusakan. 

b) Pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang 

mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan syaraf 

otak pada bayi. 

c) Pemakaian anastesi yang melebihi ketentuan. Ibu yang 

melahirkan karena operasi dan menggunakan anastesi yang 

melebihi dosis dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak 

bayi sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun 

fungsinya. 

3) Setelah Proses Kelahiran (Fase Post Natal) 

Fase setelah kelahiran adalah masa ketika bayi mulai dilahirkan 

sampai masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 

kurang lebih lima tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan 

kecacatan setelah bayi lahir adalah: 

a) Kecelakaan/trauma kepala 

b) Amputasi 

c) Infeksi penyakit yang menyerang otak
20
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Ada beberapa macam sebab yang dapat menimbulkan kerusakan pada 

anak sehingga menjadi tunadaksa. Kerusakan tersebut ada yang 

terletak di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, serta pada 

sistem musculus-skeletal. Terdapat keragaman jenis tundaksa dan 

masing-masing timbul dari kerusakan yang berbeda-beda. Dilihat dari 

waktu terjadinya, kerusakan otak dapat terjadi pada masa sebelum 

lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. 

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran merupakan proses dasar dan komponen penting yang 

harus ada dalam aktivitas pendidikan, karena dari sanalah lingkup secara 

formal yang menentukan dunia pendidikan berjalan dengan baik atau tidak.  

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk 

membantu seseorang atau peserta didik dalam mempelajari suatu 

kemampuan dan atau nilai yang baru.
21

  

Oemar Malik dalam bukunya kurikulum dan pembelajaran 

menjelaskan bahwa: 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, materi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia 

terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga 

lainnya. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, 

fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan 

perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual 

juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian 

informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya. Rumusan tersebut 

tidak terbatas dalam ruang saja. Sistem pembelajaran dapat 
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dilaksanakan dengan cara membaca buku, belajar di kelas atau di 

sekolah, karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antara 

berbagai komponen yang saling berkaitan, untuk membelajarkan 

peserta didik.
22

  

Selain itu, pembelajaran juga diartikan sebagai bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, pembentukan sikap, dan kepercayaan pada peserta didik.
23

 

Berbagai definisi di atas maka dapat dipahami bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan yang dirancang yang di mana di dalamnya 

terdapat interaksi komunikasi antara sumber belajar, pendidik, dan peserta 

didik. Interaksi komunikasi itu dilakukan baik secara langsung dalam 

kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung dengan menggunakan 

media dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh ilmu dan 

pengetahuan, pembentukan sikap serta kepercayaan pada peserta didik. 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

mengimani, bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam 

dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan al-Hadits, melalui 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
24

 

Menurut Zakiah Darajat pendidikan agama Islam atau at-Tarbiyah 

al-Islamiyah adalah usaha bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik 

agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan 
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mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan 

hidup.
25

  

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu usaha membelajarkan 

peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan 

untuk membantu mereka dalam memahami, mengenal, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan 

hidup melalui bimbingan, pengajaran, latihan serta menggunakan 

pengalaman. 

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan penjelasan mengenai pendidikan agama Islam yang 

telah dipaparkan di atas maka dipahami bahwa pendidikan agama Islam 

merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik. Dengan adanya 

pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan dapat membentuk dan 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. serta berakhlak 

mulia.  

Adanya pendidikan agama Islam di sekolah berfungsi sebagai 

berikut.
26

 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kepada Allah swt. yang telah ditanamkan dalam keluarga.  

b. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat 

khusus di bidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara 
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optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan dapat 

pula bermanfaat bagi orang lain. 

c. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

e. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. 

f. Sumber lain, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam  

Kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian mata pelajaran 

pendidikan agama Islam di sekolah semakin jelas jika diperhatikan ruang 

lingkupnya. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keselarasan 

dan keseimbangan antara : hubungan manusia dengan Allah swt., hubungan 

manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.
27

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara khusus cakupan 

pembahasan pendidikan agama Islam membahas tentang hubungan manusia 
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dengan Allah, dirinya sendiri, dan sesama manusia serta lingkungan alam 

sekitar.  Ketiga unsur tersebut sangar esensial dan dekat dalam kehidupan 

sehari-hari manusia. 

Endang Saifuddin Anshory dalam bukunya kuliah al Islam membagi 

ajaran Islam terdiri dari tiga bagian, yaitu akidah (keimanan/keyakinan), 

syar’iyah (aturan hukum), dan akhlak. 

a. Akidah  

Akidah menurut etimologi artinya ikatan, janji, sedangkan menurut 

terminologi akidah ialah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, 

yang membuat jiwa tenang dan menjadi kepercayaan yang bersih dari 

kebimbangan dan keragu-raguan. Akidah di dalam Al-Qur’an disebut 

dengan iman  yang artinya membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan 

lisan dan melaksanakan dengan amal perbuatan
28

.
 
 

Adapun rukun iman ada enam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada 

malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir 

kiamat dan iman kepada qadha dan qadar. 

b. Syar’iah 

Syariah arti bahasanya jalan, sedang arti istilahnya ialah peraturan 

Allah yang mengatur hubungan manusia dengan tiga pihak, sesama manusia 

dan alam seluruhnya, peraturan Allah mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhan disebut ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan 

sesama manusia dan alam seluruhnya disebut muamalah. Rukun Islam yang 
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lima yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji termasuk ibadah yaitu 

ibadah dalam artian yang khusus yang materi dan tata caranya telah 

ditentukan secara permanen dan rinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah saw. Selanjutnya muamalah dapat dirinci lagi sehingga terdiri 

dari munakahat (perkawinan) termasuk di dalamnya soal harta waris 

(faraidh) dan wasiat tijarah (hukum niaga) termasuk di dalamnya soal sewa 

menyewa, utang piutang, dan waqaf. Hudud  dan jinayat keduanya 

merupakan hukum pidana Islam. Hudud ialah hukum bagi tindak kejahatan 

zina, tuduhan zina, merampok, mencuri dan minum-minuman keras. 

Sedangkan jinayat adalah hukum bagi tindakan kejahatan pembunuhan, 

melukai orang, memotong anggota, dan menghilangkan manfaat badan, 

dalam jinayat berlaku qishas yaitu hukum balas. 
29

  

c. Akhlak  

Secara etimologi akhlak berasal dara kata khalaqa,  yang kata asalnya 

khuluqun, yang berarti perangai, tabiat.
30

 Sedangkan menurut terminologi 

ialah kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah 

dan spontan tanpa dipikirkan dan direnungkan terlebih dahulu.
31

 

Ruang lingkup akhlak yang seharusnya diaktualisasikan dalam 

kehidupan seorang muslim antara lain sebagai berikut. 
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1) Akhlak kepada Allah 

2) Akhlak kepada sesama manusia  

3) Akhlak kepada alam semesta 

Akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan 

buruk, terpuji atau tercela menyangkut perilaku manusia yang meliputi 

perkataan, pikiran, dan perbuatan manusia dan lahir batin. Akhlak secara 

substansi adalah sifat hati, bisa baik bisa buruk yang tercermin dalam 

perilaku. Jika sifat  hatinya baik yang muncul adalah perilaku baik (akhlak 

mahmudah) dan jika sifat buruk yang muncul adalah perilaku buruk (akhlak 

madzmumah).
32

 

Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa ruang lingkup 

pendidikan Islam pada umumnya meliputi akidah (kepercayaan) yaitu 

kesungguh-sungguhan seseorang dalam menyucikan niatnya dalam hati 

tanpa ada rasa ragu, syariah yang berarti aturan atau norma dalam 

melakukan setiap hal seorang muslim dibatasi dengan aturan yang berlaku 

dan didasari dengan hukum-hukum Allah agar hidup menjadi lebih teratur, 

dan yang terakhir adalah akhlak merupakan perangai atau tingkah laku 

seseorang yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan di dunia khususnya 

dalam ruang ruang lingkup pendidikan Islam. Ketiga ruang lingkup 

pendidikan agama Islam tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan kita karena 

ketiga-ketiganya mengatur hubungan kita dengan Tuhan yaitu Allah swt., 
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hubungan kita dengan sesama manusia, serta hubungan kita dengan alam 

semesta. 

4. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Seorang pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran 

tentunya harus ada metode yang digunakan untuk turut menentukan sukses 

atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan agama Islam. 

Secara etimologi, dalam bahasa Latin, metode berasal dari dua suku 

kata, yaitu “meta” melalui dan “hodos” artinya jalan atau cara. 

Penggabungan kedua kata ini menjadi “metahodos” yang kemudian 

bermakna jalan yang dilalui atau cara melalui. Sedang dalam bahasa Arab 

metode dikenal dengan istilah “thariqah” atau “al-thariq” yang dapat 

dimaknai dengan jalan. Jalan adalah sesuatu yang dilalui supaya sampai 

kepada tujuan. Mengajarkan materi pendidikan agama Islam agar dapat 

diterima dan dikuasai oleh peserta didik hendaknya menggunakan jalan 

yang tepat dan benar. Hal ini dalam bahasa yang lebih tepat adalah cara dan 

upaya yang dipakai guru pendidikan agama Islam untuk mendidik peserta 

didik.
33

  

Aspek terminologi dapat dikemukakan berbagai pendapat tentang 

pengertian metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut Zurinal 

Z dan Wahdi Sayuti, metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang 

digunakan guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Al-Ghazali 

berpendapat bahwa metode pembelajaran pendidikan agama Islam adalah 
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upaya pembersihan jiwa dengan cara ibadah, mengenal, dan mendekatkan 

diri pada Allah swt. Pendapat ini menggambarkan bahwa metode 

pembelajaran itu merupakan proses pembersihan jiwa sebuah usaha keras 

dari seorang guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran. 

Pembersihan jiwa itu dapat dilalui dengan cara ibadah, mengenal dan 

mendekatkan diri kepada Allah swt., bermakna adanya materi yang 

diajarkan kepada peserta didik. Sedangakan, Ghunaimah mendefinisikan 

metode pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai cara-cara 

praktis yang menjalankan tujuan-tujuan dari maksud-maksud 

pembelajaran.
34

 

Berbagai pendapat yang berbicara tentang metode pembelajaran 

tersebut, paling tidak secara umum mengarah pada satu persepsi yang sama 

yaitu untuk mempermudah cara mengajar guru kepada peserta didik agar 

materi dapat dikuasai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu, dapat ditegaskan bahwa metode pembelajaran pendidikan agama 

Islam adalah seperangkat cara sistematis yang dilakukan seorang guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam kepada peserta 

didik untuk mencapai kompetensi dan indikator pembelajaran yang telah 

disusun secara rinci dalam silabus dan rencana persiapan pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran dan memiliki 

kepribadian mulia serta dekat kapada Allah swt. 
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Berikut ini beberapa metode yang dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran. 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan cara menyampaikan materi ilmu 

pengetahuan dan agama kepada peserta didik yang dilakukan secara 

lisan. Yang perlu diperhatikan, hendaknya ceramah mudah diterima, 

isinya mudah dipahami serta mampu menstimulasi pendengar (peserta 

didik) untuk mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar dari isi 

ceramah yang disampaikan.
35

 

b. Metode tanya jawab  

Metode tanya jawab merupakan suatu metode pembelajaran yang 

menekankan pada cara penyampaian materi pembelajaran oleh guru 

dengan jalan mengajukan pertanyaan dan peserta didik memberikan 

jawaban. Metode ini dimaksudkan untuk meninjau pelajaran yang lalu 

agar peserta didik memusatkan lagi perhatiannya tentang sejumlah 

kemajuan yang telah dicapai sehingga dapat melanjutkan pada pelajaran 

berikutnya. Metode ini dapat merangsang perhatian peserta didik, dapat 

digunakan sebagai persepsi, selingan, dan evaluasi.
36

 

Penggunaan metode ini juga membuat peserta didik turut andil 

untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas. Karena bagi siswa yang kurang 

mencurahkan perhatiannya terhadap pelajaran yang disampaikan melalui 
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metode ceramah akan lebih berhati-hati terhadap pelajaran yang 

disampaikan melalui metode ini. Sebab sewaktu-waktu siswa tersebut 

bisa mendapatkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru kepadanya. 

c. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi dapat diartikan sebagai upaya peragaan atau 

menunjukkan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, baik 

secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang 

relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang dibahas. Metode 

demonstrasi merupakan metode mengajar yang cukup efektif, sebab 

dapat membantu peserta didik untuk memperoleh jawaban dan 

mengamati atau memproses peristiwa tersebut.
37

 

d. Metode Latihan (Drill) 

Metode latihan (drill) merupakan metode pembelajaran yang 

digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari 

apa yang telah dipelajari. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, 

materi yang bisa diajarkan dengan metode ini di antaranya materi yang 

bersifat pembiasaan, seperti ibadah sholat, mengkafani jenazah, baca tulis 

al-Qur’an dan lain-lain.
38

` 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran mempunyai peran yang penting dalam proses pembelajaran.  
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Karena dengan adanya metode maka akan memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Selain itu, peserta didik akan lebih 

termotivasi untuk belajar. Metode dalam pembelajaranpun sangat beragam, 

misalnya metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, pemberian tugas, dan 

metode-metode lainnya. Guru bebas memilih metode apa saja yang akan 

mereka gunakan nanti dalam mengajar, hanya saja pemilihan metode harus 

memperhatikan materi dan situasi serta kondisi dari peserta didik. 

5. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan pasti memerlukan yang namanya 

evaluasi, sama halnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi diperlukan 

untuk mereview apa yang terjadi pada sebelumnya, kendala, dan seberapa 

jauh pemahaman materi yang telah diberikan serta untuk mengetahui apakah 

kegiatan yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Dengan 

adanya evaluasi dapat diketahui di mana letak kekurangannya sehingga kita 

bisa untuk memperbaikinya. 

Secara umum evaluasi pembelajaran adalah penilaian/penaksiran 

terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan.
39

 Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang 

harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

evaluasi, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, intelegensi, 

bakat khusus, minat, hubugan sosial, sikap dan kepribadian peserta didik.  
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Evaluasi hasil belajar pada dasarnya adalah mempermasalahkan 

bagaimana guru dapat mengetahui hasil belajar yang telah dilakukan. Guru 

harus mengetahui sejauh mana pembelajar (learner) telah mengerti bahan 

yang telah diajarkan atau sejauh mana kompetensi dari kegiatan 

pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Adapun untuk mengetahui 

tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai.
40

 

Secara garis besar dalam proses belajar mengajar, evaluasi memiliki 

fungsi pokok sebagai berikut. 

a. Untuk mengukur kemajuan perkembangan peserta didik setelah 

melalukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. 

b. Untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang 

digunakan. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses 

belajar mengajar. 

Selain itu, hasil evaluasi pembelajaran juga dapat digunakan untuk : 

a. Bahan pertimbangan bagi bimbingan individual peserta didik. 

b. Membuat diagnosis mengenal kelemahan-kelemahan dan kemampuan 

peserta didik. 

c. Bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum. 
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6. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi ABK 

Sebagai seorang pendidik, pada proses pelaksanaan pembelajaran guru 

harus mengupayakan dengan berbagai strategi dan metode agar dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga hasil akhir 

yang diharapkan dalam pembelajaran bukan hanya penguasaan materi tetapi 

juga pengembangan potensi peserta didik, tak terkecuali pada anak 

berkebutuhan khusus. Di mana yang paling terpenting adalah pengembangan 

potensi yang ada pada diri mereka.  

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak 

berkebutuhan khusus pada dasarnya sama dengan pembelajaran pada 

umumnya. Hanya saja pada pelaksanaannya memerlukan modifikasi agar 

sesuai dengan anak yang melakukan pembelajaran tersebut. Pada prosesnya, 

guru tetap menyesuaikan pada kondisi peserta didik terlepas dari silabus dan 

RPP yang telah dibuat dengan mengubah/menurunkan kompetensi dasarnya 

dan materi didesain ringan serta menggunakan media yang sesuai.
41

  

Pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus 

memerlukan suatu strategi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan 

oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi 

                                                           

41
Ria Wulandari, “Pembelajaran PAI Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) Di 

SMPLB Negeri Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016”, (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Semarang 2016), h. 19. 



44 

 

pembelajaran.
42

 Pada pelaksanaanya strategi yang dapat digunakan guru dalam 

mengajar pendidikan agama Islam untuk anak berkebutuhan khusus yaitu 

strategi pengajaran yang diindividualisasikan.  

Strategi pengajaran yang diindividualisasikan adalah strategi yang 

diberikan kepada setiap peserta didik meskipun mereka belajar bersama dengan 

bidang studi yang sama, tetapi kedalaman dan keluasan materi pelajaran 

disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tiap anak. Strategi ini tidak 

menolak sistem klasikal atau kelompok, strategi ini memelihara 

individualitas.
43

 

Selain memperhatikan strategi pembelajaran, guru juga harus 

memperhatikan kemampuan yang dimiliki peserta didik serta memilih dan 

menggunakan metode yang akan digunakan. Prinsip-prinsip pembelajaran 

khusus disesuaikan dengan karakteristik khusus dari setiap peserta didik. 

Misalnya, untuk peserta didik yang mengalami hambatan visual, diperlukan 

prinsip-prinsip kekongkretan, pengalaman yang menyatu, dan belajar sambil 

melakukan. Untuk peserta didik yang mengalami kesulitan mendengar dan 

berbicara diperlukan prinsip-prinsip keterarahan wajah.
44

 

Komponen yang juga penting dalam pembelajaran selain strategi ialah 

metode pembelajaran, terlebih pembelajaran di SLB yang di mana di dalamnya 

terdapat berbagai macam anak berkebutuhan khusus. Metode yang dapat 
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digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak 

berkebutuhan khusus yaitu metode ceramah, tanya jawab, demostrasi, simulasi, 

bermain peran dan sebagainya. Untuk metode ceramah bisa secara langsung 

diterapkan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, seperti untuk peserta 

didik tunanetra hal ini karena pendengarannya berfungsi normal, sedangkan 

untuk peserta didik tunarungu selain ceramah juga menggunakan isyarat tangan 

dan gerak bibir, adapun untuk peserta didik tunagrahita pembelajarannya lebih 

diprioritaskan pada pengendalian terhadap emosional misalnya dengan diberi 

mainan agar memudahkan dalam fokus.
45

  

Pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus 

juga memerlukan media. Pemilihan media pembelajaran pendidikan agama 

Islam berdasar kondisi dan modalitas belajar anak berkebutuhan khusus antara 

lain: anak berkebutuhan khusus dengan keterbatasan penglihatan lebih tepat 

bila digunakan jenis media audio. Anak berkebutuhan khusus dengan 

keterbatasan pendengaran lebih tepat menggunakan jenis media cetak/gambar, 

adapun untuk anak berkebutuhan khusus dengan keterbelakangan mental lebih 

tepat menggunakan jenis multimedia dan benda konkrit.
46

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus pada 

dasarnya sama dengan pembelajaran pada mata pelajaran dan sekolah 
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umumnya lainnya. Di mana dalam pelaksanaan pembelajarannya juga 

membutuhkan strategi, metode, dan media. Namun untuk pelaksanaannya lebih 

disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan 

khusus.  

C. Penelitian Yang Relevan/Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi oleh Arviati dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan 

judul “Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) di SLB Nasional Cilongok Banyumas Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. Kesimpulan dari isi skripsi ini ialah membahas 

tentang metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang digunakan 

SLB Nasional Cilongok terdiri dari tiga metode, yaitu metode ceramah, 

metode tanya jawab, dan metode drill.
47

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan 

berkebutuhan khusus.  

Perbedaannya, selain terletak pada lokasi penelitian juga terletak pada 

pembahasan dan objek penelitian. Di mana pada skripsi tersebut pembahasan 

penelitiannya yaitu tentang metode-metode yang digunakan dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam dengan objek penelitiannya pada anak 

berkebutuhan khusus secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini membahas 
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tentang bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Luar Biasa dengan objek penelitian pada anak berkebutuhan khusus 

secara umum atau keseluruhan. 

2. Skripsi oleh Idatul Milla dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan 

judul “Problematika Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Anak Autis 

Kelas II di Sekolah Dasar Negeri Inklusi Ketawanggede Malang”. 

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa problematika yang dihadapi guru 

ketika proses pembelajaran siswa autis di sekolah tersebut terdiri dari sarana 

penunjang sistem pendidikan inklusi, ketidak ketercapaian pembelajaran, 

problem materi dan motivasi serta konsentrasi, dan problem pembelajaran 

ketika siswa autis tidak siap dalam proses pembelajaran atau menolak 

pembelajaran. 
48

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan 

berkebutuhan khusus.  

Perbedaannya terletak pada lokasi dan pembahasan serta objek 

penelitian. Pada skripsi tersebut lokasi penelitiannya dilaksanakan di sekolah 

inklusi sedangkan pada penelitian ini lokasinya dilaksanakan di Sekolah Luar 

Biasa (SLB). Selain itu, pembahasan penelitiannya lebih kepada masalah-

masalah yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan 

objek penelitiannya adalah anak berkebutuhan khusus secara umum. 
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Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi 

pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa dengan objek 

penelitian pada anak berkebutuhan khusus secara umum atau keseluruhan. 

3. Skripsi oleh Ria Wulandari dari Universitas Islam Negeri Walisongo 

dengan judul “Pembelajaran PAI bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

(Tunanetra) di SMPLB Negeri Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016.” 

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu pembelajaran PAI di sekolah tersebut 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan 

pembelajaran yaitu silabus dan RPP. Adapun pelaksanaan 

pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

sorogan, bandongan, dan drill (latihan) serta menggunakan media berupa 

reglette, pen, dan mesin ketik braille untuk alat bantu menulis huruf 

braille; papan huruf dan optacon untuk alat bantu membaca huruf 

braille; cubaritma, abacus/sempoa, speech calculator untuk alat bantu 

berhitung; dan alat bantu yang bersifat audio seperti tape-recorder. Dan 

untuk evaluasi pembelajarannya menggunakan post test di akhir 

pembelajaran yang disesuaikan dengan dengan materi dan kondisi 

peserta didik.
49

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak 

berkebutuhan berkebutuhan khusus.  
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Perbedaannya, selain terletak pada lokasi penelitian juga terletak pada 

pembahasan serta objek penelitian. Pada skripsi tersebut pembahasan 

penelitiannya lebih membahas kepada bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam dengan objek penelitiannya lebih spesifik pada satu 

jenis anak berkebutuhan khusus yaitu pada pada anak tunanetra. Sedangkan 

dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa dengan objek penelitian pada 

anak berkebutuhan khusus secara umum atau keseluruhan. 

4. Skripsi oleh Mutia Pomuri dari Institut Agama Islam Negeri Manado 

dengan judul “Pola Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak 

Tunagrahita di SLB YPAC Manado”. Kesimpulan dari skripsi ini ialah 

membahas tentang pola pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak 

Tunagrahita. Dalam hal ini, pola pembelajaran yang digunakan di SLB 

YPAC Manado pada anak tunagrahita yaitu dengan menggunakan dua 

model pembelajaran yang dikolaborasi antara model pembelajaran efektif 

dan model pembelajaran gerak irama.
50

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan 

berkebutuhan khusus.  

Perbedaannya, selain terletak pada lokasi penelitian juga terletak pada 

pembahasan serta objek penelitian. Pada skripsi tersebut pembahasan 

                                                           

50
 Mutia Pomuri, “Pola Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Tunagrahita di 

SLB YPAC  Manado”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan , Manado, 2017), 

h. 79. 
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penelitiannya lebih membahas tentang bagaimana pola pembelajaran 

pendidikan agama Islam, di mana yang menjadi objek penelitiannya yaitu lebih 

spesifik kepada satu anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunagarhita. \  

Sedangkan dalam penelitian ini pembahasan penelitiannya tentang bagaimana 

implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa 

dengan objek penelitian pada anak berkebutuhan khusus secara umum atau 

keseluruhan. 

5. Anisa Zein oleh Universitas Islam Negeri Medan dengan judul “Strategi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) Tunarungu di SLB ABC Taman Pendidikan Islam Medan.” 

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

guru menggunakan strategi konvensional yang bersistem Teacher Center 

Learning (TCL) yakni strategi pembelajaran di mana guru Islam lebih 

mendominasi dalam proses pembelajaran.
51

  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak 

berkebutuhan berkebutuhan khusus.  

Perbedaan, selain terletak pada lokasi penelitian juga terletak pada 

pembahasan serta objek penelitian. Pada skripsi tersebut penelitiannya 

membahas tentang strategi yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam dengan objek penelitian pada anak berkebutuhan khusus jenis 
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 Anisa Zein, “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) Tunarungu Di SLB ABC Taman Pendidikan Islam Medan”, (Skripsi Sarjana, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Medan 2018), h. 109. 
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tunarungu. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana 

implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa 

dengan objek penelitian pada anak berkebutuhan khusus secara umum atau 

keseluruhan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini berbeda  dengan penelitian yang ada pada sebelumnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
1
 

Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). Bogdan dan Taylor juga menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
2
   

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang 

alamiah yang di mana hasil temuannya tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur statistik, serta peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengumpulan 

                                                           

1
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. ALFABETA, 2017), h. 9. 

2
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

h. 19. 
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datanya dilakukan secara trianggulasi (gabungan), dan bersifat induktif serta 

menghasilkan data deskriptif. 

Peneliti dalam penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan 

bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu yang mana datanya didapat 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SLB Negeri Poyowa Besar, Jl. Raya Poyowa 

Besar  II, Kelurahan Poyowa Besar, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota 

Kotamobagu.  

Lamanya penelitian yaitu berlangsung kurang lebih selama tiga bulan yaitu 

pada 22 Juli –  16 September 2019. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian yang diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.  

Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi:
3
 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui 

kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara 

peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus 

                                                           

3
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 73. 
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diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.  

Sumber data primer atau informan yang ada dalam penelitian ini 

adalah orang-orang yang mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

agama Islam di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu. Mereka tersebut adalah kepala sekolah dan guru mata 

pelajaran pendidikan agama Islam serta peserta didik. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, 

artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh 

dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data.  

Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan data seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Luar Biasa Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari obeservasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk 
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menjawab pertanyaan penelitian dan untuk membantu mengerti perilaku 

manusia.
4
  

Melalui metode observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. Di mana yang menjadi 

objek pengamatan penulis yaitu lokasi geografis sekolah, keadaan sarana dan 

prasarana sekolah, dan proses pembelajaran di kelas, serta keadaan dari peserta 

didik. Oleh karena itu, dalam melakukan pengamatan peneliti masuk ke dalam 

sekolah dan ikut berbaur dengan guru-guru serta peserta didik. Selain itu, 

peneliti juga tidak lupa masuk ke dalam kelas untuk melakukan pengamatan 

tentang guru mengajar dan bagaimana peserta didik belajar di kelas.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan proses penjelasan untuk mengumpulkan 

informasi dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman.
5
 

Melalui metode wawancara ini peneliti memperoleh data dari kepala 

sekolah SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu dan guru pendidikan agama 

Islam serta peserta didik. Di mana jenis wawancara yang penulis gunakan yaitu 

melalui pertanyaan terstruktur dan terbuka. Untuk kepala sekolah penulis lebih 

banyak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan SLB Negeri Poyowa Besar, 

seperti kurikulum, bagaimana keadaan sarana dan prasarananya, dan hal-hal 

                                                           

4
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 32. 

5
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 31. 
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lain yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk guru 

pendidikan agama Islam dan peserta didik penulis lebih banyak menanyakan 

tentang bagaimana proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Penulis 

melakukan wawancara sebanyak tiga kali, yaitu satu kali untuk kepala sekolah 

dan satu kali juga untuk guru pendidikan agama Islam serta satu kali untuk 

peserta didik. 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, patung, film, dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dala penelitian.
6
 

Bentuk data dari dokumentasi pada penelitian ini berupa sejarah 

sekolah, identitas sekolah, visi dan misi sekolah, keadan pendidik dan peserta 

didik SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu, serta dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam 

seperti RPP, dokumentasi alat peraga, foto saat proses pembelajaran dan 

wawancara dengan narasumber.  

                                                           

6
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: CV. ALFABETA, 2016), h.329. 
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E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri
7
. Kedudukan peneliti dalam penelitian ini sekaligus sebagai 

perencana, pelaksaan pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya 

ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
8
 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana 

implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. Kehadiran peneliti dalam hal ini sangat 

penting dan diperlukan karena dalam penelitian kualitatif penelitilah yang 

bertugas sebagai perencana, pelaksana, mengumpulkan data, menganalisis, serta 

menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Selain itu, kehadiran peneliti di 

lokasi penelitian juga dapat menunjang keabsahan data. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri atau orang lain. 

                                                           
7
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 305. 
8
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 168. 
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Tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut.
9
 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak penting.  

Peneliti pada tahap ini mengumpulkan semua data yang didapatkan saat 

melakukan penelitian mulai dari data observasi, dan wawancara dengan kepala 

sekolah, guru pendidikan agama Islam, dan peserta didik, serta data dari 

dokumen. Setelahnya peneliti mencari dan memilih mana data yang berkaitan 

dengan rumusan masalah penelitian yang dalam hal ini memfokuskan pada 

data mengenai pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB 

Negeri Poyowa Besar Kotamobagu dan data mengenai kendala yang terjadi 

dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB Negeri 

Poyowa Besar Kotamobagu.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.  

Peneliti pada tahap ini setelah melakukan pengklasifikasian pada data 

yang ditemukan dalam penelitian, selanjutnya peneliti mulai menyajikan data 

tersebut dengan mendeskripsikan hasil analisis dan temuan penelitiannya. 

                                                           
9
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 335. 
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Adapun data yang disajikan adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah 

yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu dan data tentang kendala yang terjadi 

dalam pelaksanaan pembelajaran di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

 Peneliti pada tahap ini, setelah melakukan pengklasifikasian pada 

masing-masing data dan melakukan penyajian data dengan cara 

mendeskripsikan hasil  analisis dan temuan penelitiannya, pada tahap ini 

penulis melakukan penarikan kesimpulan terhadap data penelitian tentang 

implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Teknik pengujian keabsahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi.  
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.
10

  

Triangulasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini yang pertama yaitu 

triangulasi sumber. Yaitu penulis melakukan pengecekan dan membandingkan  

serta mengecek kembali derajat kepercayaan terhadap data yang penulis dapatkan 

dari kepala sekolah dan data dari guru pendidikan agama Islam serta data dari 

peserta didik. Triangulasi kedua yaitu triangulasi teknik. Jadi, penulis melakukan 

pengecekan dan perbandingan serta mengecek kembali terhadap data yang 

diperoleh melalui observasi yang penulis lakukan, dan wawancara dengan kepala 

sekolah, guru pendidikan agama Islam dan peserta didik, serta dokumen-dokumen 

yang berkaitan tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB 

Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 
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Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 330. 
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BAB IV 

HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

1. Sejarah Singkat SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

merupakan salah satu pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang 

didirikan pada tanggal 1 Mei  tahun 1982. Sebelum menjadi Sekolah Luar 

Biasa Negeri, sekolah ini hanya SDLB saja. Meskipun SDLB sudah berdiri 

namun keadaan siswa belum maksimal pada waktu itu, masih sangat kurang 

orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya di SDLB. Setelah pengangkatan 

guru pendidikan luar biasa barulah guru-guru tersebut melakukan pencarian 

anak berkebutuhan khusus. Tentu saja melalui kerja sama dengan 

pemerintah desa. Guru-guru berusaha mengunjungi tiap-tiap rumah yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus namun mereka belum dapat 

menjaring semua. Setelah satu tahun berjalan siswa semakin bertambah dan 

sekolah yang awalnya SDLB dirubah menjadi SLBN Poyowa Besar. 

Selama perjalanan SLB Negeri Poyowa Besar yang beroperasi sejak 

tahun 1986 telah mengalami beberapa kali penggantian pimpinan sekolah, 

antara lain sebagai berikut: 
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         Tabel 4.1. 

Daftar Nama Kepala Sekolah SLB Negeri Poyowa Besar dan 

Periode Masa Jabatan 

No. Nama Kepala Sekolah Periode Masa Jabatan 

1. Drs. Hasyim Sugeha Tahun 1986 

2. Drs. Nico M Lengkey Tahun 1987 

3. Sun Hasan  Tahun 1988-1989 

4. Drs. M. Tangkere 1990-2006 

5. Sagap Korompot, S.Pd Tahun 2006 – 2012 

6. Marsiani Ilam, SE Tahun 2012 

7. Ria R. Mokoagow, S.Pd Tahun 2013 - Sekarang 

Sumber Data : Tata Usaha SLB N Poyowa Besar Kotamobagu Tahun 

2019 

 

2. Profil SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

a. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SLB NEGERI POYOWA BESAR 

NSS    : 101 17 04 04 031 

NPSN    : 40100418 

Tahun Didirikan  : 1982 

Tahun Beroperasi  : 1986 

Izin Operasional  : Inpres No. 4 Tahun 1982 

Kepemilikan Tanah  : Tanah Hibah 

Luas Tanah   : 6154 M2 

Status Bangunan  : Pemerintah 
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Alamat       - Desa  : Poyowa Besar Dua 

- Kecamatan : Kotamobagu Selatan 

- Kota  : Kotamobagu 

Propinsi   : Sulawesi Utara 

b. Visi dan Misi Sekolah 

VISI : 

“Mewujudkan insan yang mandiri, terampil, berbudi pekerti luhur dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” 

MISI : 

1) Menumbuhkan semangat pengabdian meningkatkan kemampuan 

profesional pada setiap penyelenggara pendidikan di SLB Negeri 

Poyowa Besar. 

2) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk 

peningkatan layanan pendidikan. 

3) Menciptakan hubungan kerja sama yang kondusif dengan sesama 

penyelenggara pendidikan di sekolah, instansi terkait maupun dengan 

komponen masyarakat. 

4) Merangsang serta mengembangkan bakat dan minat siswa. 

5) Menjalin kerjasama dengan pihak yang relevan dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan. 
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c. Keadaan Pendidik  

Berdasarkan data dari tata usaha (TU) pada tabel 4.2 didapatkan 

bahwa jumlah tenaga pendidik yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu  berjumlah 18 orang. Guru laki-laki berjumlah 7 orang dan 

perempuan berjumlah 11 orang. Adapun guru pegawai negeri sipil (PNS) 

berjumlah 11 orang dan untuk 7 orang guru lainnya adalah tenaga 

THL/Honorer. 

           Tabel 4.2 

                 Jumlah Pendidik di SLB Negeri Poyowa Besar 

No. Jenis Jabatan ASN 
THL/ 

HONOR 

Jenis 

Kelamin 
Ket 

L P 

1 Kepala Sekolah 1 - - 1  

2 Guru Agama Islam - 1 - 1  

3 Guru Kelas 10 - 5 5  

4 Guru Kelas - 6 2 4  

Total 11 7 7 11  

Sumber Data : Tata Usaha SLB N Poyowa Besar Kotamobagu 

Tahun 2019 

 

d. Keadaan Siswa 

Berdasarkan data dari tata usaha (TU) SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu memiliki 12 kelas yang terdiri dari jenjang SDLB, SMPLB, 

dan SMALB. Pada tabel 4.3 siswa pada jenjang SDLB berjumlah 71 

orang. Pada tabel 4.4 siswa pada jenjang SMPLB berjumlah 24 orang. 

Pada tabel 4.5 siswa pada jenjang SMALB  berjumlah 17 orang.  
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Secara keseluruhan siswa yang ada di SLB Negeri Poyowa besar 

Kotamobagu mulai dari jenjang SDLB, SMPLB, sampai pada SMALB 

berjumlah 112 orang.   

Jenis ketunaan yang ada di sekolah tersebut terdiri dari 6 

ketunaan, yaitu tunanetra (A), tunarungu (B), tunagrahita (C), tunadaksa 

(D), tunalaras (E), dan autis. 

Berikut tabel jumlah siswa berdasarkan jenjang dan ketunaan 

yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

        Tabel 4.3 

Jumlah Siswa pada Jenjang SDLB  

Tingkat Kelas 
Jenis Kelamin 

Jenis Ketunaan Jumlah 
L P 

Kelas I 9 5 B, C, D, dan Autis 14 

Kelas II 10 6 B, C, D, dan autis 16 

Kelas III 7 3 B, C, dan D 10 

Kelas IV 7 5 B, C, dan Autis 12 

Kelas V 6 3 B, C, D, dan Autis 9 

Kelas VI 8 2 B, C, D, dan E 10 

Total 47 24  71 

Sumber Data : Tata Usaha SLB N Poyowa Besar Kotamobagu 

Tahun 2019 
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       Tabel 4.4 

         Jumlah Siswa pada Jenjang SMPLB  

Tingkat Kelas 
Jenis Kelamin 

Jenis Ketunaan Jumlah 

L P 

Kelas VII 3 1 B, dan Autis 4 

Kelas VIII 8 7 
A, B, C, D, dan 

Autis 
15 

Kelas IX 2 3 B, C, D dan E 5 

Total 13 11  24 

Sumber Data : Tata Usaha SLB N Poyowa Besar Kotamobagu 

Tahun 2019     

  Berdasarkan tabel 4.4 di atas bahwa jenis ketunaan yang ada 

pada jenjang SMPLB terdiri dari enam jenis ketunaan yang terdiri dari 

tunanetra (A), tunarungu (B), tunagrahita (C), tunadaksa (D), tunalaras 

(E) dan autis. Untuk peserta didik tunanetra berjumlah 2 orang, peserta 

didik tunarungu berjumlah 9 orang, peserta didik tunagrahita berjumlah 7 

orang, peserta didik tunadaksa berjumlah 3 orang, peserta didik tunalaras 

berjumlah 1 orang dan peserta didik autis berjumlah 2 orang. Adapun 

tingkatan dari masing-masing jenis ketunaan tersebut pun beragam ada 

yang memiliki tingkatan yang ringan, sedang, dan ada pula yang berat. 
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               Tabel 4.5 

                    Jumlah Siswa pada Jenjang SMALB  

Tingkat Kelas 
Jenis Kelamin 

Jenis Ketunaan Jumlah 
L P 

Kelas X 1 4 B dan D 5 

Kelas XI 6 4 B, C, E, dan Autis 10 

Kelas XII - 2 B 2 

Total 7 10  17 

Sumber Data : Tata Usaha SLB N Poyowa Besar Kotamobagu 

Tahun 2019 

 

Jumlah siswa berdasarkan klasifikasi agama dapat dilihat di tabel 

4.6, di tabel tersebut untuk jenjang SDLB siswa yang beragama Islam 

berjumlah 59 orang dengan jumlah siswa laki-laki 42 orang dan siswa 

perempuan 17 orang, sedangkan siswa yang beragama kristen berjumlah 

11 orang dengan jumlah siswa laki-laki 4 orang dan  siswa perempuan 7 

orang, dan untuk yang beragama hindu hanya berjumlah 1 orang. Jadi 

secara keseluruhan jumlah siswa untuk jenjang SDLB baik itu beragama 

Islam, kristen, dan hindu berjumlah 71 orang. 

Tabel 4.6 

        Jumlah Siswa berdasarkan Agama pada Jenjang SDLB  

No. Agama 
Jenis Kelamin 

Jumlah  
L P 

1 Islam 42 17 59 

2 Kristen 4 7 11 

3 Hindu 1 - 1 

Total 47 24 71 
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Jumlah siswa berdasarkan klasifikasi agama pada jenjang SMPLB 

dapat dilihat pada tabel 4.7, untuk siswa yang beragama Islam berjumlah 

20 orang dengan jumlah siswa laki-laki 9 orang dan siswa perempuan 11 

orang, sedangkan siswa yang beragama kristen berjumlah 3 orang, dan 

siswa yang beragama hindu berjumlah 1 orang. 

Tabel 4.7 

      Jumlah Siswa Berdasarkan Agama pada Jenjang SMPLB  

No. Agama 
Jenis Kelamin 

Jumlah  
L P 

1 Islam 9 11 20 

2 Kristen 3 - 3 

3 Hindu  1 - 1 

Total 13 11 24 

         Sumber Data: Tata Usaha SLB N Poyowa Besar  

          Kotamobagu 2019 

Jumlah siswa berdasarkan klasifikasi agama pada jenjang 

SMALB dapat dilihat pada tabel 4.8, untuk siswa yang beragama Islam 

berjumlah 12 orang dengan jumlah siswa laki-laki 4 orang dan siswa 

perempuan 8 orang, sedangkan siswa yang beragama kristen berjumlah 5 

orang dengan jumlah siswa laki-laki 3 orang dan siswa perempuan 2 

orang. 
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Tabel 4.8 

        Jumlah Siswa Berdasarkan Agama pada Jenjang SMALB  

No. Agama 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 Islam 4 8 12 

2 Kristen 3 2 5 

Total 7 10 17 

Sumber Data: Tata Usaha SLB N Poyowa Besar  

    Kotamobagu 2019 

B. Hasil Temuan Penelitian 

Sesuai dengan temuan hasil penelitian, maka  diperoleh data mengenai 

implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berikut hasil temuan peneliti berdasarkan observasi di lapangan dan 

wawancara dari kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam serta peserta 

didik 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan formal yang 

diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. SLB yang 

digunakan peneliti sebagai tempat penelitian adalah SLB Negeri Poyowa Besar, di 

mana sekolah tersebut merupakan satu-satunya SLB yang berada di daerah 

Kotamobagu. SLB Negeri Poyowa Besar ini mencangkup jenjang pendidikan 

mulai dari SDLB, SMPLB, sampai pada SMALB.  
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Sebelum membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu sebaiknya 

membahas terlebih dahulu tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan proses 

pembelajaran. Tanpa adanya perencanaan, maka proses pembelajaran tidak akan 

berjalan dengan baik. 

Berbicara tentang perencanaan pembelajaran, maka tak pernah lepas dari 

pemanfaatan kurikulum. Di mana, kurikulum menjadi penghubung antara guru 

dengan peserta didik terutama dalam proses pembelajaran. 

Kurikulum yang digunakan di SLB Negeri Poyowa Besar ini terdiri dari 

dua versi kurikulum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Ria 

selaku kepala sekolah yang menyatakan sebagai berikut: 

Kalau untuk kurikulum di SLB Negeri Poyowa Besar ini kami 

menggunakan dua versi kurikulum, yaitu kurikulum 2013 yang digunakan 

pada mata pelajaran umum dan kurikulum KTSP untuk mata pelajaran 

pendidikan agama Islam baik itu pada jenjang SD, SMP, maupun SMA.
1
 

Penggunaan kurikulum KTSP untuk mata pelajaran pendidikan agama 

Islam dapat memungkinkan guru memodifikasi sendiri materi pembelajarannya. 

Karena pada dasarnya pembelajaran pada peserta didik yang adi di SLB ini lebih 

ditekankan kepada materi yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari.  

Selain memperhatikan kurikulum, hal yang perlu dilakukan sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam ialah dengan 

mengobservasi bagaimana kemampuan dari masing-masing peserta didik. Hal ini 

                                                           

1
Ria R. Mokoagow, Kepala Sekolah SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu, 

wawancara, Ruang Kepala Sekolah, Senin 28 Oktober 2019, pukul 08.50 Wita. 
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sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Wiwit yang menyatakan sebagai 

berikut: 

Sebelum memulai pembelajaran saya menyiapkan materi terlebih dahulu. 

Namun karena peserta didik yang berada di dalam kelas tidak hanya satu 

ketunaan saja melainkan banyak ketunaan, seperti tunarungu, tunagrahita, 

dan tunanetra serta ketunaan lainnya, maka sebelum mengajar saya 

melakukan observasi terhadap kemampuan mereka.
2
 

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh ibu Ria selaku kepala 

sekolah SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

Untuk  di SLB ini mereka harus asesmen, jadi kemampuan anak itu dilihat 

sampai di mana. Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini jenisnya 

bermacam-macam, ada yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang, 

bahkan ada yang sangat rendah. Sehingga mereka itu harus dilakukan 

asesmen. Di mana setiap anak itu di asesmen kemampuan dan 

pengetahuannya. Sehingga kita bisa melihat apakah anak tersebut mampu 

atau tidak untuk mengikuti pelajaran agama. Itulah gunanya asesmen.
3
 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu ialah dengan 

memperhatikan kurikulum apa yang digunakan dan melakukan obersevasi 

terhadap pengetahuan dan kemampuan dari masing-masing peserta didik agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Setelah perencanaan pembelajaran telah disiapkan dan dilakukan, langkah 

selanjutnya ialah melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Berikut ini pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di SLB 

Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 
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a. Deksripsi Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

sebagai mana observasi peneliti bahwa penataan ruang kelas yang 

digunakan pada pembelajaran pendidikan agama Islam tidak berbeda 

dengan penataan ruang kelas pada sekolah umumnya, yaitu guru melakukan 

sistem tatap muka secara langsung dalam satu ruang kelas dan peserta didik 

menghadap ke depan mendengarkan penjelasan dari guru. Selain itu, peserta 

didik yang berada di dalam kelas merupakan gabungan dari kelas VII, VIII, 

dan IX serta tidak hanya terdiri dari satu klasifikasi anak berkebutuhan 

khusus saja, akan tetapi ada banyak klasifikasi anak berkebutuhan khusus 

lainnya, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan  tunadaksa.
4
 

Jadwal pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB Negeri 

Poyowa Besar dilakukan setiap seminggu sekali yaitu setiap hari selasa. 

Adapun lamanya kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 jam. Di mana 

satu jam pembelajaran untuk tingkat SMPLB berdurasi selama 35 menit.
5
 

b. Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Materi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Tanpa adanya materi maka proses belajar mengajar 

tidak akan berjalan. Berkaitan dengan materi pembelajaran pendidikan 

agama Islam, berikut hasil wawancara dengan ibu Wiwit yang merupakan 
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guru pendidikan agama Islam yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu. 

Karena standar kemampuan mereka itu tidak bisa dipaksakan maka 

materi diberikan itu disesuaikan dengan kemampuan dari peserta 

didik. Materi-materi yang diberikan kepada mereka itu hanya materi 

dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, namun tetap 

mengacu kepada kurikulum. Materi tersebut yaitu materi tentang tata 

cara berwudhu, sholat, puasa, menghapal surah-surah pendek, dan 

tata tertib dalam kehidupan sehari-hari lainnya.
6
 

Materi-materi yang diberikan kepada peserta didik disesuaikan 

dengan keadaan mereka. Bagi anak berkebutuhan khusus, mereka lebih 

dituntut kepada pengenalan sehari-hari, karena hal-hal yang biasa dilakukan 

sehari-hari lebih mudah dipelajari dan dipraktekan sehingga mereka juga 

bisa lebih mudah untuk memahaminya. Materi yang biasa diberikan yaitu 

materi tentang tata cara berwudhu, tata cara sholat, puasa, menghapal surah 

pendek, berbuat baik kepada orang tua dan sesama manusia serta materi 

lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi 

walaupun materi yang diberikan hanya materi dasar namun materi-materi 

tersebut tetap mengacu kepada kurikulum yang ada. 

c. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berkaitan dengan metode pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam di kelas, penulis melakukan wawancara dengan ibu Wiwit: 

Metode yang saya gunakan saat mengajar ada ceramah, tanya jawab, 

dan juga demonstrasi. Metode ceramah saya gunakan saat 

menjelaskan materi, sedangkan metode tanya jawab biasanya saya 

gunakan di sela-sela pemberian materi, dan untuk metode 

demonstrasi saya gunakan untuk materi yang membutuhkan praktek 
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seperti pada materi wudhu dan materi sholat. Saya juga 

mengkobinasikan tiga metode tersebut dengan bahasa isyarat dan 

bahasa gerak bibir agar peserta didik tunarungu juga bisa paham 

akan apa yang saya jelaskan.
7
 

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan observasi peneliti, di mana 

untuk menjelaskan materi pada anak berkebutuhan khusus guru 

menggunakan metode ceramah yang juga dibantu dengan bahasa isyarat 

serta mengusahakan agar peserta didik bertatap muka langsung dengan guru 

sehingga mereka yang tunarungu bisa membaca gerak bibir dari guru ketika 

menjelaskan.
8
 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat 

disimpulkan bahwa cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu dengan menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab, dan juga demonstrasi. Penggunaan metode 

tersebut juga dikombinasikan dengan bahasa isyarat dan bahasa gerak bibir 

sehingga peserta didik yang tunarungu juga bisa mengerti akan apa yang 

dijelaskan oleh guru.  

d. Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Selanjutnya untuk mendukung proses pembelajaran maka perlu 

menggunakan media. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

guru pendidikan agama Islam sebagai berikut: 

Selain menggunakan media yang seadanya seperti papan tulis, 

spidol, buku pelajaran pendidikan agama Islam saya juga 
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menggunakan alat peraga, berupa boneka. Nah alat peraga ini saya 

gunakan untuk materi yang berkaitan dengan adab pergaulan sehari-

hari. Untuk yang tunanetra bisa menggunakan media berupa braille, 

akan tetapi saya belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana 

cara penggunaan media braille.
9
 

Menurut hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

proses pembelajaran pada peserta didik berkebutuhan khusus media yang 

dapat digunakan ialah buku-buku pelajaran, spidol, dan papan tulis. Adapun 

media pembelajaran lainnya yaitu menggunakan media visual berupa alat 

peraga.  

Penggunaan media-media pembelajaran tersebut dimaksudkan agar 

peserta didik bisa lebih mudah untuk memahami materi dan penjelasan dari 

guru mengingat peserta didik yang ada di kelas terdiri dari macam-macam 

jenis anak berkebutuhan khusus. 

e. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen terakhir dalam proses 

pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat mengetahui perkembangan 

pengetahuan keagamaan dari peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan ibu Wiwit selaku guru pendidikan agama Islam pelaksanaan 

evaluasi di SLB Negeri Poyowa Besar adalah sebagai berikut: 

Setelah 2 atau 3 kali pertemuan, selesai satu materi pembahasan saya 

memberikan ulangan harian kepada mereka, bentuk soal biasanya 

berbentuk pilihan ganda yang pilihan jawabannya hanya sampai C 

atau bisa juga dalam bentuk evaluasi praktek. Dan untuk ujian akhir 

semester soalnya dari departemen agama dengan bentuk soal juga 
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sama yaitu pilihan ganda ditambah lagi dengan soal yang berbentuk 

isian.
10

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan evaluasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam terbagi 

menjadi ulangan harian dan ujian akhir semester. Ulangan harian diberikan 

ketika guru selesai membahas satu pokok materi sedangkan untuk ujian 

akhir semester dilakukan mengikuti jadwal akademik. Bentuk penilaiannya 

menggunakan ujian tulis dan praktek. Ujian tulisnya berbentuk pilihan 

ganda dan isian. Untuk pilihan ganda pilihan jawabannya sampai C dan 

untuk isian yang berupa soal isian singkat. Selain itu, ujian praktek juga 

dilakukan pada beberapa materi yang memerlukan ujian praktek seperti 

materi wudhu dan sholat. 

Penyampaian materi yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam 

menurut peserta didik telah disampaikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan 

wawancara penulis dengan peserta didik bahwa mereka merasa senang ketika 

guru memberikan materi pelajaran agama Islam. Berikut hasil wawancara dengan 

peserta didik. 

Saya suka dan merasa senang ketika belajar pendidikan agama Islam.
11

 

Peserta didik, selain merasa senang mereka juga dapat memahami materi 

yang disampaikan oleh guru pendidikan agama Islam. Berikut hasil wawancara 
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dengan peserta didik ketika ditanya apakah mereka memahami materi yang 

disampaikan guru atau tidak. 

Iya, kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Ibu guru mengajarkan 

kami bagaimana cara berwudhu, cara sholat, dan menghapal surah-surah 

pendek.
12

 

Materi-materi pelajaran tersebut ketika berada di rumah peserta didik juga 

masih mengingatnya dan mengamalkan apa yang telah mereka dapatkan. Berikut 

hasil wawancaranya: 

Kami masih mengingat materi-materi yang disampaikan guru ketika berada 

di rumah karena selain materinya ada di buku catatan kami, kami juga 

sering diajarkan oleh ibu atau nenek di rumah. Di rumah kami mengerjakan 

sholat, puasa, dan mengaji.
13

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peserta didik 

ketika berada di luar pembelajaran mereka masih mengingat tentang apa yang 

disampaikan oleh guru pendidikan agama Islam seperti sholat, mengaji, dan puasa 

ketika mereka berada di lingkungan rumah dan dalam aktivitas sehari-hari. 

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki kendala atau faktor 

penghambat. Begitu pula dalam pelaksanaam pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ada beberapa kendala 

yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pertama hal yang 
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menjadi kendalanya terletak pada sarana dan prasarana sekolah, 

sebagaimana hasil wawancara dengan ibu kepala sekolah sebagai berikut: 

Sarana dan prasarana di SLB ini masih kurang memadai. Kami di 

sini masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana mengingat 

sekolah luar biasa adalah sekolah yang mendidik anak-anak 

berkebutuhan khusus sehingga kami di sini masih membutuhkan 

alat-alat bantu untuk memberikan pendidikan kepada mereka.
14

 

Seperti yang terlihat saat penulis melakukan observasi bahwa sarana 

dan prasarana yang ada di sekolah tersebut masih belum memadai. Hal ini 

terlihat pada kurangnya ruang kelas untuk belajar, selain itu sumber 

pembelajarannya juga masih kurang seperti belum adanya buku pendidikan 

agama Islam untuk anak berkebutuhan khusus dan alat bantu pendidikan 

lainnya.  

Kendala lain yang ada dalam pembelajaran pendidikan agama Islam 

juga terjadi pada guru pendidikan agama Islam. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan ibu Wiwit sebagai berikut: 

Karena saya bukan dari lulusan PLB sehingga yang menjadi kendala 

ialah pada penguasaan bahasa isyarat. Selain itu peserta didik yang 

ada di dalam kelas terdiri dari  berbagai macam anak berkebutuhan 

khusus. Sehingga saya mengalami kesulitan dalam mengontrol 

peserta didik, karena saya tidak hanya fokus pada satu ketunaan 

saja.
15

 

Menurut hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi kendala pada guru pendidikan agama Islam yaitu sulitnya guru 

untuk mengontrol masing-masing peserta didik. Hal ini dikarenakan 

beragamnya jenis anak berkebutuhan khusus yang ada di dalam kelas. 
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Peserta didik yang berada di kelas terdiri dari tunanetra, tunarungu, 

tunagrahita, dan tunadaksa. Selain itu, karena guru pendidikan agama Islam 

yang ada di sekolah tersebut bukan dari latar belakang PLB sehingga ia 

belum terlalu menguasai bahasa isyarat. 

Kendala lain dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

Islam yang merupakan hasil dari pengamatan penulis yaitu kurangnya guru 

yang mengajar pada mata pelajaran agama Islam. Di mana untuk tingkat 

SDLB, SMPLB, sampai pada SMALB yang mengajar mata pelajaran 

pendidikan agama Islam hanya satu guru saja sehingga pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan agama Islam kurang berjalan dengan maksimal.
16

 

Selain itu, di sekolah tersebut juga tidak memiliki tenaga ahli seperti 

psikolog atau skiater sehingga membuat pihak sekolah kesulitan untuk 

mengidentifikasi kategori-kategori tiap anak berkebutuhan khusus. 

C. Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan data temuan penelitian dan paparan data melalui observasi 

dan juga wawancara terhadap objek penelitian maka dapat dideskripsikan 

pembahasan penelitian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, di 

mana ia merupakan komponen yang harus ada dalam aktifitas pendidikan. 

Karena tanpa adanya pelaksanaan pembelajaran maka aktifitas pendidikan 
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tidak akan berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa perencanaan yang 

harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu persiapan yang 

dilakukan sebelum memulai pembelajaran yaitu dengan memperhatikan 

terlebih dahulu kurikulum apa yang digunakan dan melakukan observasi 

pada kemampuan peserta didik. Dengan melakukan hal tersebut guru bisa 

mengetahui kemampuan dari peserta didik terlebih peserta didik yang ada di 

SLB ini terdiri dari berbagai macam anak berkebutuhan khusus. Jadi, 

perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dibuat berdasarkan pada 

perbedaan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Rosyada dalam jurnal 

Lathifah Hanum tentang pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak 

berkebutuhan khusus bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas 

pembelajaran maka perlu dilakukan perecanaan. Perencanaan pembelajaran 

merupakan suatu yang mutlak yang harus dipersiapkan oleh guru setiap 

akan melaksanakan proses pembelajaran, walaupun belum tentu semua yang 

direncanakan akan dapat dilaksanakan karena bisa terjadi kondisi kelas 

merefleksikan sebuah permintaan yang berbeda dari rencana yang sudah 

disiapkan.
17

 

Proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di SLB 

Negeri Poyowa Besar sebenarnya hampir sama dengan sekolah umum 
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lainnya. Pada penataan ruang kelas dibuat dengan peserta didik menghadap 

langsung ke depan menghadap guru dan papan tulis. Sedangkan untuk 

lamanya waktu pembelajaran yaitu belangsung selama 2 jam dengan durasi 

perjam adalah 35 menit. Adapun materi yang diberikan pada jenjang 

SMPLB ini terdiri dari Al-Qur’an, akhlak, dan fiqih. Materi Al-Qur’an 

berupa menghapal surah-surah pendek, materi akhlak misalnya tentang 

berbuat baik sesama manusia baik itu orang tua, guru, maupun sesama 

teman, dan untuk materi fiqih yaitu bagaimana bersuci dan melakukan 

ibadah sehari-hari, seperti tata cara sholat. Pemberian materi-materi tersebut 

tetap mengacu pada kurikulum yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya 

disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari 

masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi, materi-materi yang 

diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus adalah hal-hal yang 

biasa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat 

lebih mudah mengingat, mempelajari, dan mempraktekkannya.  

Selain menyiapkan materi pembelajaran, guru pendidikan agama 

Islam juga harus menentukan metode apa yang nantinya akan digunakan 

dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini guru pendidikan agama Islam di 

SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu menyampaikan materi 

pembelajaran melalui metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi serta 

dikombinasikan dengan bahasa isyarat dan bahasa gerak bibir.  
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a. Metode ceramah  

Metode ceramah adalah bentuk penyampaian materi pelajaran yang 

dilakukan secara lisan atau secara langsung oleh guru kepada peserta 

didik. Metode ceramah adalah metode yang paling sering digunakan oleh 

guru, karena dengan metode ini maka semua peserta didik berkebutuhan 

khusus seperti tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa terkecuali yang 

tunarungu bisa untuk mengikutinya. Oleh karena itu, agar peserta didik 

bisa mengikuti metode ini maka dalam penyampaian materi harus disertai 

dengan suara yang jelas dan keras serta mengkobinasikannya dengan 

bahasa isyarat.  

b. Metode tanya jawab 

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, guru juga menggunakan 

metode tanya jawab. Guru pendidikan agama Islam biasanya 

menggunakan metode ini di sela-sela penyampaian materi atau pada 

akhir proses pembelajaran. Selain metode ceramah, metode tanya jawab 

ini juga bisa diikuti oleh semua peserta didik berkebutuhan khusus. 

Dengan menggunakan metode tanya jawab ini diharapkan peserta didik 

bisa lebih memusatkan perhatiannya pada pembelajaran dan dengan 

metode ini juga guru bisa tahu apakah peserta didik telah memahami 

materi pelajaran yang ditelah dijelaskan atau tidak.  

c. Metode demosntrasi  

Metode demonstrasi adalah cara mengajar yang di mana seorang guru 

memperagakan atau menunjukkan tentang cara melakukan sesuatu atau 
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untuk memperjelas tentang suatu materi. Seperti dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu ini 

biasanya guru menggunakan metode ini pada materi-materi fiqih yang 

berkaitan dengan ibadah sehari-hari, seperti materi tentang berwudhu dan 

sholat. Dengan menggunakan metode demonstrasi ini maka akan 

memudahkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk memahami materi 

karena mereka bisa melihat secara langsung tentang bagaimana tata cara 

berwudhu dan bagaimana tata cara untuk sholat sehingga setelahnya 

mereka bisa untuk mempraktekannya. Adapun untuk yang tunanetra 

karena mereka memiliki keterbatasan pada penglihatannya maka guru 

dalam mengajarkannya yaitu dengan mendatangi langsung peserta didik 

tunanetra untuk memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana cara 

berwudhu dan bagaimana cara untuk sholat.  

d. Metode manual 

Metode manual ini diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus tunarungu. Metode manual yaitu cara pengajaran atau melatih 

komunikasi peserta didik berkebutuhan khusus tunarungu melalui bahasa 

isyarat berupa ejaan jari. Penggunaan bahasa isyarat ini bagi peserta didik 

tunarungu dikarenakan mereka memiliki gangguan pada alat pendengan 

dan berbicara yang menjadikan mereka sulit untuk berkomunikasi 

dengan orang lain secara normal. Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu, di samping menggunakan metode ceramah guru 
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pendidikan agama Islam juga mengkobinasikannya dengan menggunakan 

bahasa isyarat walaupun tidak secara lancar agar peserta didik yang 

tunarungu juga memahami apa yang dijelaskan oleh guru. 

e. Bahasa bibir 

Bahasa bibir ini atau yang biasa disebut dengan membaca ujaran juga 

merupakan metode yang digunakan pada peserta didik berkebutuhan 

khusus tunarungu. Metode bahasa gerak bibir merupakan cara pengajaran 

dengan cara mengamati visual dari bentuk dan gerakan bibir dari lawan 

bicara. Jadi, proses pelaksanaan pengajaran ini yaitu guru dan peserta 

didik melakukan tatap muka secara langsung dan tidak berada dalam 

jarak yang terlalu jauh, selain itu ucapan kata perkata harus diucapkan 

dengan jelas sehingga peserta didik bisa membaca gerakan bibir dari 

lawan bicaranya tersebut. Peserta didik berkebutuhan khusus tunarungu 

karena memiliki gangguan pada pendengaran sehingga menyebabkan 

mereka kurang memiliki pengetahuan akan kosakata. Dengan 

penggunaan metode ini maka diharapkan bisa menambah pengetahuan 

mereka akan kosakata serta membuat mereka bisa untuk melakukan 

komunikasi dengan orang lainnya yang tidak paham akan bahasa isyarat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu guru pendidikan agama Islam mengkobinasikan antara 

metode-metode pembelajaran yang ada pada umumnya dengan metode-



85 
 

metode yang memang dikhususkan untuk peserta didik berkebutuhan 

khusus.  

Penggunaan metode-metode di atas dapat digunakan bagi semua 

peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu. Karena dalam pelaksanaannya guru pendidikan agama Islam 

tetap mengedepankan pada kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing 

peserta didik berkebutuhan khusus dengan melakukan pendekatan secara 

individual. Jadi, jika ada peserta didik yang tidak mengerti akan penjelasan 

dari guru, maka guru akan mendatangi peserta didik tersebut untuk 

memberikan penjelasan kembali. 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SLB Negeri Poyowa Besar yaitu masih menggunakan media 

seperti pada umumnya yaitu buku-buku pelajaran pendidikan agama Islam, 

spidol, papan tulis, dan alat peraga seperti boneka yang biasa digunakan 

untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan adab pergaulan sehari-

hari. Dan untuk evaluasi, SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu ini juga 

melakukannya seperti ulangan harian/UTS, ulangan semester, dan ujian 

nasional. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam soal yang dibuat 

guru pendidikan agama Islam sendiri hanya untuk ulangan harian atau 

ulangan tengah semester, sedangkan untuk ulangan semester soalnya dari 

departemen agama. Bentuk soalnya itu berbentuk pilihan ganda dan isian 

singkat, di mana pilihan jawaban untuk pilihan ganda terdiri dari A, B, dan 
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C. Adapun bentuk evaluasi pembelajaran yang ada di SLB Negeri Poyowa 

Besar  terdiri dari ujian tes tulis dan tes praktek . 

Pelajaran pendidikan agama Islam telah disampaikan dengan cukup 

baik dan mudah dimengerti. Peserta didik merasa senang dengan 

penyampaian pelajaran dari guru pendidikan agama Islam. Hal ini 

menunjukkan pelajaran pendidikan agama Islam telah tersampaikan dengan 

baik oleh guru pendidikan agama Islam. Selain merasa senang, peserta didik 

SMPLB juga dapat memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru 

pendidikan agama Islam, walaupun masih ada peserta didik yang terkadang 

kurang paham akan materi pelajaran, akan tetapi hal tersebut bukan berarti 

guru tidak menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Selain itu materi-

materi pelajaran yang telah mereka dapatkan di sekolah mereka amalkan 

ketika mereka telah berada di lingkungan rumah. Mereka di rumah biasa 

mengerjakan sholat, belajar mengaji, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

keseharian mereka. 

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah penulis paparkan, 

ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu.  Kendala-kendala tersebut berupa belum memadainya sarana 

dan prasarana. Misalnya dapat dilihat dari ruang kelas belajar yang masih 

kurang. Di mana seharusnya setiap peserta didik memiliki kelasnya masing-
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masing yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan khususnya. Jadi, untuk 

yang kelas tunanetra maka peserta didik yang berada di dalamnya hanya 

semua tunanetra, begitu juga untuk jenis ketunaan lainnya. Selain itu alat 

serta media pembelajaran bagi peserta didik yang belum memadai juga 

menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini terlihat pada 

belum tersedianya buku-buku pendidikan agama Islam yang memang 

diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam guru menggunakan buku-buku 

agama Islam seperti yang digunakan di sekolah umum. 

Kendala lain yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam yaitu pada guru pendidikan agama Islam. Di mana 

guru yang sulit untuk mengontrol peserta didik, karena peserta didik yang 

berada di dalam satu kelas tersebut tidak hanya terdiri dari satu jenis 

ketunaan melainkan terdiri dari beberapa jenis ketunaan. Seperti tunanetra, 

tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Beragamnya jenis anak 

berkebutuhan khusus di kelas tersebut mengharuskan guru untuk tidak 

hanya fokus pada satu peserta didik saja. 

Penyebab digabungnya peserta didik berkebutuhan khusus dalam 

satu kelas yaitu karena kurangnya jumlah guru pendidikan agama Islam. 

Guru yang mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam hanya 

satu orang saja dan guru tersebut diharuskan untuk mengajar pada semua 

jenjang mulai dari SD, SMP, sampai pada jenjang SMA. Dengan kurangnya 

jumlah guru pendidikan agama Islam maka berdampak pada pelaksanaan 
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pembelajaran, di mana pembelajaran pendidikan agama Islam kurang 

berjalan dengan baik. 

Kegiatan proses pembelajaran hal yang sangat penting ialah 

komunikasi terlebih untuk peserta didik berkebutuhan khusus tunarungu. 

Tunarungu merupakan kategori peserta didik yang memiliki keterbatasan 

pada pendengaran dan berbicara. Sehingga dalam menyampaikan materi 

tidak hanya menggunakan suara yang keras dan jelas, akan tetapi juga harus 

dibantu dengan bahasa isyarat. Namun karena guru pendidikan agama Islam 

yang ada di SLB tersebut belum terlalu menguasai pengetahuan tentang 

bahasa isyarat sehingga dalam menjelaskan materi guru sedikit mengalami 

kesulitan. 

Kendala lain yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

yaitu sekolah tersebut tidak memiliki tenaga ahli seperti dokter, psikolog 

atau psikiater yang bertugas untuk mengidetifikasi tingkatakan kelainan 

yang ada pada masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh 

karena itu pihak sekolah dalam mengidentifikasi kategori-kategori peserta 

didik hanya secara kasat mata. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai implementassi 

pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Poyowa Besar Kotamobagu, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut. 

1. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu yaitu menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab, demonstrasi, bahasa isyarat, dan bahasa bibir. 

Adapun materi pembelajarannya yaitu materi tentang wudhu, sholat, 

menghapal surah pendek, dan materi yang berkaitan dengan sehari-hari 

mereka. Media yang digunakan buku-buku pelajaran pendidikan agama 

Islam, spidol, papan tulis, dan alat peraga. Sedangkan untuk evaluasi 

dilakukan dengan cara tertulis dan tidak tertulis. Tertulis berupa pilihan 

ganda dan tidak tertulis berupa tes praktek. Pelaksanaan pembelajaran 

tersebut telah berjalan dengan cukup baik hal ini dikarenakan peserta didik 

merasa senang dan memahami serta mengamalkan materi-materi yang telah 

diajarkan oleh guru pendidikan agama Islam ketika berada di luar 

pembelajaran. 
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2. Kendala yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Luar Biasa Negeri Poyowa Besar Kotamobagu adalah sebagai 

berikut. 

a. Sarana dan prasarana yang belum memadai. 

b. Kurangnya pengetahuan guru mengenai bahasa isyarat 

c. Beragamnya jenis ketunaan yang ada di dalam kelas sehingga membuat 

guru sulit untuk mengontrol peserta didik  

d. Kurangnya guru pendidikan agama Islam. 

e. Tidak memiliki tenaga ahli seperti psikolog atau skiater untuk 

mengidentifikasi kategori dari masing-masing anak berkebutuhan 

khusus. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian tentang 

implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB Negeri Poyowa 

Besar Kotamobagu maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran yang 

sekiranya dapat memberikan manfaat dan membantu proses pelaksanaan 

pembelajaran di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Sekiranya pihak pemerintah bisa lebih untuk memperhatikan lagi agar 

supaya menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai yang 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak berkebuhan khusus. Agar 

pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi. Selain itu, pihak 
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pemerintah juga bisa untuk mengusulkan bahwa di perguruan tinggi agama 

Islam baik negeri maupun swasta  dapat menyediakan pelatihan atau mata 

kuliah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Sehingga guru 

agama yang mengajar di SLB juga memiliki pengetahuan dasar tentang anak 

berkebutuhan khusus. 

2. Bagi SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

Sekiranya pihak sekolah dapat mengupayakan agar pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan agama Islam bisa berjalan lebih baik lagi dengan 

cara menambah guru pendidikan agama Islam. Sehingga untuk jenjang 

SDLB, SMPLB, dan SMALB memiliki masing-masing guru pendidikan 

agama Islam sendiri. Selain itu guru pendidikan agama Islam sebaiknya 

lebih menambah pengetahuan lagi mengenai bahasa isyarat misalnya dengan 

meminta bantuan dari guru pendidikan khusus yang telah memiliki banyak 

pengetahuan tentang bahasa isyarat. 

3. Bagi Kampus IAIN Manado 

Sekiranya pihak kampus khususnya pada fakultas tarbiyah dan ilmu 

keguruan agar dapat membuka atau menyediakan program studi Pendidikan 

Agama Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sehingga lulusan 

prodi pendidikan agama Islam nantinya bisa mengajar di Sekolah Luar 

Biasa (SLB).  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini selain dapat menjadi sebuah kajian yang relevan juga 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai petunjuk dan bahan pertimbangan bagi 
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peneliti yang akan datang agar supaya lebih memperdalam dan memperluas 

lagi pembahasan penelitiannya sampai pada tingkatan atau klasifikasi dari 

masing-masing anak berkebutuhan khusus karena dalam penelitian ini 

hanya membahas bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

Islam bagi anak berkebutuhan khusus. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam kegiatan observasi, yang dilakukan peneliti ialah melakukan 

pengamatan kepada beberapa aspek terkait implementasi pembelajaran pendidikan 

agama Islam di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Poyowa Besar Kotamobagu. Di 

antara aspek yang diteliti ialah sebagai berikut : 

1. Letak geografis SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

2. Keadaan sarana dan prasarana sekolah 

3. Proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam 

4. Keadaan peserta didik 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH 

1. Kurikulum apa yang diterapkan di SLB Negeri Poyowa Besar 

khususnya pada jenjang SMP ? 

2. Bagaimana perencanaan pembelajaran di SLB Negeri Poyowa Besar ? 

3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di SLB Negeri  Poyowa   

Besar ? 

4. Apakah ada pengawas untuk guru PAI di SLB Negeri Poyowa  Besar 

ini ? 

5. Anak berkebutuhan khusus terdiri dari berbagai macam jenis. Untuk 

masuk di SLB ini bagaimanakah cara untuk mengetahui jenis kecatatan 

yang ada pada anak ? 

6. Apakah di SLB Negeri Poyowa Besar ini ada pelatihan khusus bagi guru 

pendidikan agama Islam ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

1. Apa saja yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran pendidikan 

agama Islam ? 

2. Materi apa saja yang diberikan untuk pembelajaran pendidikan agama 

Islam kepada anak berkebutuhan khusus ? 

3. Apa saja metode yang digunakan pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam bagi anak berkebutuhan khusus ? 

4. Bagaimana tingkatan dari anak berkebutuhan khusus dari masing-masing 

peserta didik ? 

5. Apa saja media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran 

pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus ? 

6. Bagaimana cara ibu dalam melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan 

agama Islam pada anak berkebutuhan khusus ? 

7. Apa saja kendala selama proses pembelajaran pendidikan agama Islam 

bagi anak berkebutuhan khusus ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PESERTA DIDIK 

1. Sejak kapan adik mulai bersekolah di SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu  ?  

2. Bagaimana perasaan adik saat belajar agama Islam ?  

3. Apakah Anda mengerti apa yang disampaikan oleh guru pendidikan agama 

Islam ? 

4. Ketika berada di rumah apakah adik masih mengingat apa yang 

disampaikan guru di sekolah ? 

5. Apakah  adik  mengamalkan materi pelajaran yang  disampaikan  oleh 

guru ? 
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CATATAN LAPANGAN 

Metode Pengumpulan Data     : Observasi 

Kegiatan yang Di Amati : Letak geografis SLB Negeri Poyowa Besar  

    Kotamobagu   

 

Observasi awal yang dilakukan peneliti pada akhir bulan juli yaitu meliputi 

letak geografis sekolah.  Hasil observasi peneliti yaitu SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang 

memiliki kebutuhan khusus. SLB ini merupakan SLB satu-satunya yang berada di 

daerah Kotamobagu. SLB ini terletak di Jl. Raya Poyowa Besar  II, Kelurahan 

Poyowa Besar, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu. SLB Negeri 

Poyowa Besar Kotamobagu terdiri mulai dari jenjang SDLB, SMPLB, sampai 

pada SMALB dengan satu kepala sekolah untuk semua jenjang.  
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CATATAN LAPANGAN 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi 

Kegiatan yang Di Amati  : Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah 

 

Observasi yang selanjutnya yaitu pada 5 Agutus 2019 di mana yang 

menjadi objek pengamatan peneliti yaitu pada sarana dan prasarana sekolah. SLB 

Negeri Poyowa Besar memiliki 15 ruang belajar. Untuk jenjang SDLB terdiri dari 

11 ruang belajar, untuk SMPLB terdiri dari 2 ruang belajar, dan SMALB terdiri 

dari 2 ruang belajar. SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu juga memiliki 

gedung perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang keterampilan, dan 

ruang aula.  

Sumber pembelajaran khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam 

untuk yang memang diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus belum 

tersedia, sehingga masih menggunakan buku pendidikan agama Islam yang 

seadanya.  
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CATATAN LAPANGAN 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi 

Kegiatan yang Di Amati  : Proses Pembelajaran Pendidikan Agama 

       Islam  

Lokasi      : Ruang Kelas 

 

Observasi peneliti selanjutnya yaitu pada 13 Agustus 2019 dan yang 

menjadi objek pengamatan peneliti adalah  proses pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang berlangsung di dalam kelas. Di dalam kelas tersebut tersedia 

satu meja dan satu kursi guru serta beberapa meja dan kursi untuk peserta didik. 

Adapun penataan ruang kelas dibuat dengan cara peserta didik melakukan tatap 

muka secara langsung guru yaitu peserta didik menghadap ke depan ke arah guru 

dan papan tulis. 

Kegiatan pembelajarannya diawali dengan guru membaca doa, namun 

sebelum memulai pembelajaran guru menanyakan kabar dari peserta didik. 

Setelah itu guru menginstruksikan peserta didik untuk menyiapakan alat tulis dan 

memberitahukan materi yang akan dipelajari. Guru membagikan buku paket 

pendidikan agama Islam kepada peserta didik, setelahnya guru mengistruksikan 

agar peserta didik menulis dibuku catatan mereka tentang materi pelajaran. Pada 

saat menjelaskan materi guru menggunakan metode ceramah yang juga dibantu 

dengan bahasa isyarat.  

Kondisi peserta didik peserta didik yang berada di kelas adalah gabungan 

dari kelas VII, VIII, dan IX yang juga terdiri dari macam-macam anak 

berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. 

Untuk peserta didik tunanetra ia masih bisa melihat sedikit cahaya akan tetapi 

untuk menulis harus menggunakan alat bantu berupa braille sehingga saat 

pembelajaran agama mereka hanya mendengarkan penjelasan dari guru, 

sedangkan untuk tiga jenis ketunaan tersebut mereka menulis materi dibuku 

catatan mereka. 
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CATATAN LAPANGAN 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi 

Kegiatan yang Di Amati  : Proses Pembelajaran Pendidikan Agama 

       Islam  

Lokasi      : Ruang Kelas 

 

Observasi peneliti selanjutnya yaitu 20 agustus 2019 dengan objek 

pengamatan masih pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Kegiatan 

pembelajaran di awali dengan membaca doa, setelahnya guru menanyakan kabar 

dari peserta didik. Guru menginstruksikan peserta didik untuk menulis materi 

pelajaran yang ada di papan tulis. Setelah peserta didik selesai menulis guru 

memberikan penjelasan terkait materi yang dipelajari. Guru menggunakan metode 

ceramah yang dibantu dengan bahasa isyarat serta gerak bibir yang jelas. Sesekali 

guru juga memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk meningkatkan 

perhatian peserta didik. 

Peserta didik yang berada di kelas terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX yang 

juga terdiri dari berbagai macam anak berkebutuhan khusus, seperti tunanetra, 

tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Untuk peserta didik tunanetra  Saat 

penjelasan materi sedang berlangsung ada beberapa peserta didik yang tidak 

mengerti sehingga guru mendatangi peserta didik tersebut dan menjelaskan 

kembali materi pelajaran.  

Kegiatan pembelajaran dimulai dari jam 08.00 pagi dan dilakukan setiap 

satu minggu sekali yaitu pada hari selasa dengan waktu pembelajaran selama dua 

jam, di mana satu jam pembelajaran dihitung 35 menit. Guru yang mengajar di 

SLB Negeri Poyowa Besar ini hanya satu orang untuk semua jenjang mulai dari 

SD, SMP, sampai pada SMA. 
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CATATAN LAPANGAN 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi 

Kegiatan yang Di Amati  : Proses Pembelajaran Pendidikan Agama 

       Islam  

Lokasi      : Ruang Kelas 

 

Observasi selanjutnya masih pada pengamatan akan proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam. Kegiatan pembelajaran diawali dengan membaca doa 

belajar. Materi yang akan mereka pelajari yaitu menghapal surah-surah pendek. 

Guru menulis materinya di papan, untuk ayat al-qur’an peserta didik belum 

semuanya tahu membaca huruf al-qur’an maka guru menulisnya dengan bahasa 

latin. Selanjutnya guru mengistruksikan agar peserta didik menulis materi yang 

ada di papan tulis. Peserta didik yang selain tunanetra mereka bisa untuk menulis, 

sedangkan untuk peserta didik tunanetra terdiri dari dua macam ada yang masih 

bisa melihat cahaya sedikit tapi tidak bisa menulis manual dan ada yang masih 

bisa melihat cahaya sedikit tapi bisa untuk menulis secara manual. 

Setelah peserta didik selesai menulis, guru mengajak peserta didik untuk 

sama-sama membaca surah yang telah tulis dibuku catatan mereka. Guru 

melakukan hal tersebut secara berulang-ulang dan selanjutnya  guru memanggil 

satu persatu peserta didik untuk menghapal di depan. Peserta didik yang 

tunarungu diajak bertatap muka secara langsung sehingga mereka bisa mengamati 

gerak bibir dari guru. 
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CATATAN LAPANGAN 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi 

Kegiatan yang Di Amati  : Keadaan Peserta Didik  

Lokasi      : Ruang Kelas 

 

Observasi selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu keadaan peserta didik 

yang ada pada jenjang SMPLB. Peserta didik yang beragama Islam pada jenjang 

SMPLB terdiri dari empat jenis ketunaan yaitu tunanetra (A) yang berjumlah 2 

orang terdiri dari kelas VIII, tunarungu (B) yang berjumlah 8 orang yang terdiri 

dari kelas VII, VIII, dan IX, Tunagrahita (C) yang berjumlah 8 orang yang terdiri 

dari kelas VIII dan IX, tunadaksa (D) yang berjumlah 2 orang,  

Klasifikasi atau tingkatan ketunaan dari masing-masing peserta didikpun 

beragam, ada yang masih dalam kategori ringan, sedang, namun ada juga yang 

sudah dalam kategori berat. Untuk peserta didik tunanetra mereka tidak termasuk 

dalam kategori buta total, mereka masih bisa melihat sedikit cahaya. Ada yang 

masih bisa untuk menulis manual namun ada juga yang tidak bisa menulis manual 

dan harus menggunakan alat bantu braille. Adapun untuk tunarungu tingkatannya 

juga beragam ada yang masih bisa untuk bersuara dengan pengucapan yang 

sedikit jelas namun ada juga yang pengucapannya sudah tidak jelas dan sulit 

untuk mengeluarkan suara. Untuk tunagrahita tingkatannya juga ada yang ringan, 

sedang, dan berat. Adapun untuk tunadaksa mereka masih dalam kategori 

tunadaksa ringan. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara  

Narasumber    : Ria R. Mokoagow, S.Pd 

Jabatan    : Kepala Sekolah 

Lokasi     : Ruang Kepala Sekolah 

Untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu, pada tanggal 

28 Oktober 2019 peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Ria selaku 

kepala sekolah. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu kepala sekolah. 

NO. PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1. Kurikulum apa yang 

diterapkan di SLB Negeri 

Poyowa Besar khususnya 

pada jenjang SMP ? 

 

Kalau untuk kurikulum di SLB Negeri 

Poyowa Besar ini kami menggunakan dua 

versi kurikulum, yaitu kurikulum 2013 yang 

digunakan pada mata pelajaran umum dan 

kurikulum KTSP untuk mata pelajaran 

pendidikan agama Islam baik itu pada 

jenjang SD, SMP, maupun SMA. 

2. Bagaimana perencanaan 

pembelajaran di SLB 

Negeri Poyowa Besar ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk  di SLB ini mereka harus asesmen, 

jadi kemampuan anak itu sampai di mana. 

Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini 

jenisnya bermacam-macam, ada yang 

kemampuan otak yang tinggi, ada yang 

sedang, bahkan ada yang sangat rendah. Jadi 

guru agama di sini saya sudah bekali dengan 

asesmen. Asesmen itu gunanya untuk apa 

yaitu untuk mengetahui, jadi setiap anak itu 

diasesmen kemampuan pengetahuannya 

bagaimana. Jadi diuji dulu, misalnya anak ini 

hanya bisa membaca dua suku kata karena 

tidak mungkin guru agama itu akan 

memberikan pelajaran yang lebih dari 

pengetahuan dari anak tersebut. Jadi 

dilakukan asesmen apakah anak tersebut 

mampu atau tidak untuk mengikuti pelajaran 
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Kalau untuk RPP 

bagaimana ? 

agama. Kalau dia tidak bisa tinggal diberikan 

pengetahuan-pengtahuan sederhana saja, tapi 

kalau masih bisa diberikan pendidikan agama 

itu bisa disuruh baca tulis al-qur’an.    

Kalau untuk RPP harus buat. Jadi begini, 

saya tahu kurikulum  mata pelajaran agama 

itu kompetensinya tinggi sedangkan anak-

anak yang ada di sini itu kemampuannya 

rendah. Inilah fungsi dari asesmen. Jadi jika 

KDnya terlalu tinggi kita sederhanakan. 

Itulah tugas dari guru agama, di mana ia 

membuat RPP itu sesuai dengan kemampuan 

anak tidak boleh kemampuan anak rendah 

namun dibuat dengan kompetensi yang tinggi 

karena sudah pasti itu tidak akan tercapai. 

Beda dengan sekolah umum, kalau sekolah 

umum apa itu kurikulum yang ada itu yang 

dikejar sampai anak tersebut bisa tahu, tapi 

kalau di SLB tidak bisa seperti itu karena di 

sini terdiri dari berbagai macam kebutuhan 

khusus 

3. Apakah dalam satu kelas 

itu memang digabung 

ketunaannya ? 

Itu saya sengaja digabung untuk SD, SMP, 

dan SMA karena kami di SLB Negeri 

Poyowa Besar  kekurangan guru. Sehingga 

untuk mengantisipasi supaya anak-anak bisa 

belajar semuanya saya gabung, baik itu 

tunanetra, tunarungu, tunagrahita untuk 

meminimalisir dampak dari kekurangan 

guru.  

4. Bagaimana keadaan sarana 

dan prasarana di SLB 

Negeri  Poyowa  Besar ? 

 

 

 

 

Apakah ada buku 

pendidikan agama Islam 

untuk anak berkebutuhan 

khusus ? 

Sarana dan prasarana di SLB ini masih 

kurang memadai. Kami di sini masih 

membutuhkan banyak sarana dan prasarana 

mengingat sekolah luar biasa adalah sekolah 

yang mendidik anak-anak berkebutuhan 

khusus sehingga kami di sini masih 

membutuhkan alat-alat bantu untuk 

memberikan pendidikan kepada mereka. 

Kami di sini tidak ada buku pendidikan 

agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus. 

Jadi kami masih menggunakan buku agama 

sama seperti yang ada pada sekolah 

umumnya.  
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5. Apakah ada pengawas 

untuk guru PAI di SLB 

Negeri Poyowa  Besar ini ? 

 

Iya, untuk guru agama pengawasnya ada. 

Selain itu saya juga sebagai kepala sekolah 

sering masuk di kelas-kelas untuk memantau 

proses pembelajaran kemudian saya juga 

memberikan arahan kepada guru agama 

tentang kemampuan dari masing-masing 

anak dan bagaimana cara memberikan 

pelajaran kepada mereka. Karena sebagian 

besar kemampuan dari anak saya tahu 

sehingga saya sering menuntun guru agama 

dalam mengajar. 

6. Anak berkebutuhan khusus 

terdiri dari berbagai macam 

jenis. Untuk masuk di SLB 

ini bagaimanakah cara 

untuk mengetahui jenis 

kecatatan yang ada pada 

anak ? 

 

Jadi, untuk masuk di SLB seharusnya ada 

surat dari dokter atau psikolog untuk 

menentukan anak tersebut apakah tunanetra, 

tunarungu, atau ketunaan lainnya. Kami di 

sini dalam memvonis anak itu hanya dengan 

secara kasat mata, karena kami di sini juga 

dibekali pengalaman-pengalaman  untuk 

mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus 

sehingga kami bisa langsung menentukan 

bahwa anak tersebut tunanetra, tunarungu, 

ataupun tuna-tuna lainnya. Akan tetapi, saya 

juga menyarankan kepada orang tua yang 

mampu untuk pergi ke dokter atau psikolog 

untuk lebih meyakinkan lagi bahwa anak 

tersebut ini berada dalam kategori ini. 

7. Apakah di SLB Negeri 

Poyowa Besar ini ada 

pelatihan khusus bagi guru 

pendidikan agama Islam ? 

 

Kalau pelatihan khusus tidak ada. Tetapi, 

dari guru PAI sendiri yang menyesuaikan 

mau untuk belajar kemudian dibantu oleh 

guru-guru khusus dari pendidikan luar biasa 

selain itu saya juga sering memberikan 

arahan ketika saya masuk di kelas-kelas 

untuk memantau. 
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CATATAN LAPANGAN 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara  

Narasumber    : Wiwit A. Bonde, SE 

Jabatan    : Guru Pendidikan Agama Islam 

Lokasi     : Ruang Kelas 

Untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu, pada tanggal 

23 Oktober 2019 peneliti melakukan wawancara dengan ibu Wiwit selaku guru 

pendidikan agama Islam. Berikut hasill wawancara peneliti dengan guru 

pendidikan agama Islam. 

NO. PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1. Apa saja yang dilakukan 

sebelum memulai 

pembelajaran pendidikan 

agama Islam ? 

Yang pertama saya lakukan adalah 

menyiapakan materi. Tapi karena di dalam 

kelas itu tidak hanya satu ketunaan saja, di 

mana terdiri dari tunarungu,tunagrahita, 

tunanetra serta ketunaan lainnya, maka 

sebelum mengajar saya melihat bagiamana 

kondisi dan kemampuan dari peserta didik.  

2. Materi apa saja yang diberikan 

untuk pembelajaran 

pendidikan agama Islam 

kepada anak berkebutuhan 

khusus ? 

Karena kekurangan guru agama jadi 

digabung kelas 1, 2, dan 3 dengan materi 

yang sama karena standar kemampuan 

mereka itu tidak bisa dipaksakan. Jadinya 

materi yang diberikan itu hanya materi-

materi dasar misalnya wudhu, sholat, hapal 

surah pendek, puasa, dan tata tertib dalam 

kehidupan sehari-hari. Kebanyakan saya itu 

mengulang-ngulang materi sholat, wudhu 

karena mereka masih sering salah dan lupa. 

Jadi materi yang diberikan itu lebih banyak 

ke praktek.  

3. Apa saja metode yang 

digunakan pada pembelajaran 

pendidikan agama Islam bagi 

Metode yang digunakan saat mengajar ada 

ceramah, tanya jawab, dan juga demonstrasi. 

Metode ceramah itu saya gunakan saat 
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anak berkebutuhan khusus ? menjelaskan materi, sedangkan metode tanya 

jawab biasanya saya gunakan di sela-sela 

pemberian materi atau diakhir pembelajaran, 

dan untuk metode demonstrasi itu digunakan 

untuk materi yang membutuhkan praktek 

seperti materi wudhu dan materi sholat. Saya 

juga mengkobinasikan tiga metode tersebut 

dengan bahasa isyarat dan bahasa gerak bibir 

agar peserta didik tunarungu juga bisa tahu 

apa yang dijelaskan. 

4. Bagaimana tingkatan dari 

anak berkebutuhan khusus 

dari masing-masing peserta 

didik ? 

 

Kalau  tingkatannya bisa tahu itu saat mereka 

tampil di depan satu persatu. Karena ada 

tunarungu yang masih bisa untuk bersuara 

jadi dari situ saya bisa nilai. Untuk tunanetra 

mereka rata-rata tidak buta total. Tunarungu 

ada beberapa tipe ada yang masih bisa 

bersuara sedikit ada juga yang memang susah 

untuk bersuara sedangkan untuk tingkat 

pendengarannya harus ada surat dari dokter.    

Untuk tunagrahita juga ada yang ringan, 

sedang, dan berat. Saya bisa tahu tingkatan 

dari masing-masing anak tersebut yaitu pada 

saat mengajar karena akan terlihat jika 

memang anak tersebut itu memang 

tingkatannya sudah parah. 

5. Apa saja media yang 

digunakan untuk mendukung 

pembelajaran pendidikan 

agama Islam bagi anak 

berkebutuhan khusus ? 

 

Kalau media yang itu menggunakan yang 

seadanya seperti papan tulis, spidol, buku 

pelajaran pendidikan agama Islam serta 

menggunakan alat peraga, berupa boneka. 

Nah alat peraga ini saya gunakan untuk 

materi yang berkaitan dengan adab pergaulan 

sehari-hari. Untuk yang tunanetra bisa 

menggunakan media berupa braille, akan 

tetapi saya karena saya bukan jurusan PLB 

jadinya saya belum memiliki pengetahuan 

tentang bagaimana cara penggunaan braille. 

6. Bagaimana cara ibu dalam 

melakukan evaluasi 

pembelajaran pendidikan 

agama Islam pada anak 

berkebutuhan khusus ? 

 

Setiap habis mengajar saya evaluasi supaya 

bisa tahu sampai di mana pemahaman 

mereka. Biasanya untuk satu materi itu 

diulang-ulang bisa dua atau tiga kali 

pertemuan. Karena pemahaman mereka itu 

lambat jadi satu materi itu diulang-ulang 

selajutnya dilanjutkan dengan praktek. Kalau 

untuk ulangan harian atau uts itu biasanya 

soal berupa pilihan ganda yang pilihan 
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jawabannya hanya sampai C dan isian 

singkat. Dan untuk ujian akhir semester 

soalnya dari departemen agama dengan 

bentuk soal juga sama yaitu pilihan ganda 

ditambah lagi dengan soal yang berbentuk 

isian.   

7. Apa saja kendala selama 

proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam bagi 

anak berkebutuhan khusus ? 

 

Karena secara institusi saya lulusannya IAIN 

bukan dari pendidikan khusus jadi yang 

menjadi kendala itu adalah bahasa isyarat 

untuk menjelaskan materi kepada peserta 

didik yang tunarungu. Selain itu dalam satu 

kelas ada banyak ketunaan, jadinya saya 

tidak fokus pada satu ketunaan saja dan harus 

mengawasi satu persatu. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara  

Narasumber    : Aru Datundugon (Tunadaksa) 

Jabatan    : Peserta Didik 

Lokasi     : Ruang Kelas 

Untuk menambah data tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

Islam yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu, pada tanggal 31 

Oktober 2019 peneliti juga melakukan wawancara dengan peserta didik. Berikut 

hasil wawancara peneliti dengan peserta didik. 

NO. PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1. Sejak kapan adik mulai 

bersekolah di sini ? 

Sudah dari SD bersekolah di sini (SLB 

Negeri Poyowa Besar). 

2.  Bagaimana perasaan adik 

saat belajar agama Islam ? 

Apakah merasa senang  

atau ? 

Iya, senang belajar agama Islam. 

3.  Apakah adik mengerti apa 

yang disampaikan oleh guru 

pendidikan agama Islam ? 

Iya, saya mengerti apa yang disampaikan 

oleh guru. 

 

4. Apakah adik masih mengingat 

apa yang disampaikan oleh 

guru saat berada di rumah ? 

Kalau masih ingat, materi apa 

saja telah dijelaskan oleh   

guru ? 

Iya, saya masih mengingatnya walaupun 

hanya sedikit. 

 

Materi sholat, berwudhu, puasa. 

5. Apakah di rumah adik tahu 

cara berwudhu ? 

Kalau sholat ? 

Apakah sering atau ? 

Apa saja sholat lima waktu ? 

Iya tahu. 

 

Iya tahu juga. 

Selalu, sholat lima waktu. 

Subuh, dzuhur, ashar, magrib, isya. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara  

Narasumber    : Lira Mamonto (Tunanetra) 

Jabatan    : Peserta Didik 

Lokasi     : Ruang Kelas 

Untuk menambah data tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

Islam yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu, pada tanggal 31 

Oktober 2019 peneliti juga melakukan wawancara dengan peserta didik. Berikut 

hasil wawancara peneliti dengan peserta didik. 

NO. PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1. Sejak kapan adik mulai 

bersekolah di sini  ?  

Dari SD sudah bersekolah di sini (SLB 

Negeri Poyowa Besar). 

2.  Bagaimana perasaan adik 

saat belajar agama Islam ? 

apakah suka dan senang 

atau ? 

Iya suka dan senang. 

3. Apakah adik mengerti apa 

yang disampaikan oleh 

guru ? 

Iya saya mengerti, ibu guru agama 

mengajarkan bagaimana cara berwudhu, 

sholat, dan menghapal surah pendek 

4.  Apakah adik masih 

mengingat apa yang 

disampaikan guru ketika 

berada di rumah ? 

Iya masih ingat, karena saya juga sering 

mengaji karena nenek juga sering 

mengajarkan saya. 

 

5. Ketika di rumah sering 

sholat tidak ?  

 

Kalau mengaji bagaimana ? 

 

Kalau berwudhu tahu ? 

 

 

Kalau puasa ramadhan 

bagaimana ? 

Kalau sholat saya tahu gerakannya tapi takut 

kalau sholatnya sendiri karena takut salah. 

Jadi saya sholat dengan nenek. 

Mengaji pakai Al-Qur’an biasa. Tapi harus 

pake kacamata.  

Iya tahu, doa sebelum dan sesudah berwuhdu 

juga tahu. Karena  setiap hari kamis nenek 

sering mengajarkan doa-doa. 

Puasa saya juga melakukannya. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara  

Narasumber    : Cecen Mokoginta (Tunagrahita) 

Jabatan    : Peserta Didik 

Lokasi     : Ruang Kelas 

Untuk menambah data tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

Islam yang ada di SLB Negeri Poyowa Besar Kotamobagu, pada tanggal 31 

Oktober 2019 peneliti juga melakukan wawancara dengan peserta didik. Berikut 

hasil wawancara peneliti dengan peserta didik. 

NO. PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1. Sejak kapan adik mulai 

bersekolah di sini  ?  

Dari SD. Jadi dari SD biasa baru pindah di 

sini (SLB Negeri Poyowa Besar 

Kotamobagu? 

2.  Bagaimana perasaan adik 

saat belajar agama Islam ? 

apakah suka dan senang 

atau ? 

Suka, saya sangat senang belajar agama. 

3. Apakah adik mengerti apa 

yang disampaikan oleh 

guru ? 

Iya, mengerti karena ibu juga 

menjelaskannya. 

4. Apakah adik masih 

mengingat apa yang 

disampaikan guru ketika 

berada di rumah ? 

Materi apa saja yang guru 

telah sampaikan ? 

Kalau sholat wajib ada 

berapa ? 

Iya masih karena ada juga di buku catatan 

kami.  

 

Materi sholat, berwudhu. 

 

 

Ada lima, dzuhur, ashar, isya, magrib, subuh. 

5.  Ketika di asrama sering 

sholat tidak ? 

Iya sering, tapi sholatnya di masjid. 
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DOKUMENTASI 

  

Foto Tampak depan SLB  Negeri Poyowa Besar Kotamobagu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              Foto Aktifitas Pagi Sebelum Masuk Kelas 
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Foto Proses Pembelajaran di Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah 
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Foto Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara dengan Peserta Didik 
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    Foto Catatan Peserta Didik 

 

 

 

   

            Foto Media Pembelajaran/alat peraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


