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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan kebutuhan mendasar setiap 

manusia yang akan berlangsung sepanjang hidup sehingga dapat 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai 

dengan kebutuhan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara.
1
Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara serta wadah bagi 

setiap individu dalam proses belajar, untuk mengembangkan intelligence 

quotient (IQ), emotional quotient (EQ), spiritual quotient (SQ), dan skill 

serta potensi yang ada dalam dirinya.  

Dalam penjelasan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dapat dipahami bahwa 

setiap anak berhak untuk meningkatkan segala potensi yang ada dalam 

dirinya melalui pendidikan. Karena, pendidikan itu sendiri memiliki 

banyak faktor pendukung antara lain metode. 

Metode merupakan salah satu faktor yang memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran,serta memiliki banyak ragam 
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yang secara naluriah memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

yang ada pada peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan metode 

adalah cara yang tepat dalam melaksanakan sesuatu, tanpa metode 

pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. 

Pendidikan agama Islam merupakan kebutuhan setiap individu. 

Karena pendidikan agama merupakan hal mendasar yang harus diberikan 

kepada semua peserta didik sebagai bekal kehidupan. Pendidikan agama 

pada sekolah terangkum dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang merupakan mata pelajaran yang dijadikan mata pelajaran wajib untuk 

dipelajari oleh seluruh peserta didik yang beragama Islam baik dia sehat 

secara fisik dan mental maupun berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, 

negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang 

bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang 

memiliki kebutuhan khusus, baik dari segi fisik, maupun mental.
2
 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk 

menggantikan kata “anak luar biasa” yang menandakan adanya kelainan 

khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda 

antara satu dan lainnya. Istilah anak berkebutuhan khusus 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 umumnya, dalam hal 

fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya, atau anak yang 

berbedadari rata-rata umumnya, dikarenakan ada permasalahan 

                                                             
2
Haryono, Ahmad Syaifudin, dan Sri Widiastuti,”Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) di Jawa Tengah”. Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol. 32 No.2 

(2015), hlm.122 



3 
 

dalamkemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, 

danbergerak. Istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan 

bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke 

dalamprogram-program sekolah adalah inklusi.
3
 

Anak berkebutuhan khusus diciptakan Tuhan di muka bumi sama 

seperti anak lainnya. Kecacatan maupun kekurangan kognitif ataufisik, 

tidak akan mampu menghalangi seseorang untuk berprestasi. Sejatinya 

mereka juga memendam potensi diri yang luar biasa besar. Namun 

demikian, perlakuan anak-anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh 

pendidikan masih dimarjinalkan. Misalnya, banyak sekali orang yang 

memiliki kemampuan berbeda secara fisik harus tersingkir dari dunia 

pendidikan maupun pekerjaan. Anak-anak berkebutuhan khusus 

mendapatkan perlakukan yang berbeda dalam hal layanan pendidikan, 

karena mereka dipandang memiliki hambatan dalam beberapa dimensi 

kehidupan, sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari 

anak-anak yang “normal” supaya proses pembelajaran tidak terganggu.
4
 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekarang sudah banyak 

disediakan berbagai bentuk layanan pendidikan bagi mereka. Pada 

dasarnya sekolah untuk anak berkelainan sama dengan sekolah pada anak 

normal umumnya. Namun karena kondisi dan karakteristik kelainan anak 

penyandang cacat maka sekolah bagi mereka dirancang secara khusus 

sesuai dengan jenis dan karakteristik kelainannya. 
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Oleh karena itu, pendidikan juga sangat penting untuk diberikan 

kepada anak berkebutuhan khusus agar kelak setelah selesai dapat 

memahami dan mengamalkannyaterutama ajaran agama Islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life). Untuk itu, sebagai 

seorang pendidik memerlukan metode khusus agar pembelajaran bisa 

dinikmati oleh pesarta didik. Karena dengan memakai metode 

pembelajaran yang tepat akan memudahkan peserta didik mencerna bahan 

ajar meskipun dengan keterbatasan fisik, akal ataupun mental. Karena 

mempelajari ilmu agama ini bermakna luas, tidak memandang kondisi 

seseorang baik dia normal ataupun memiliki keterbatasan.
5
 

Yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) merupakan salah satu 

institusi yang memberikan layanan pendidikan bagi anak penyandang 

cacat mulai dari anak tunarungu, tunagrahita, autis dan lain sebagainya 

yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar. Dalam proses belajar 

mengajar membutuhkan komponen pendidikan yang berfungsi untuk 

mencapai tujuan pendidikan, adapun salah satu komponen pendidikan 

adalah metode pembelajaran yang tepat. Metode tersebut merupakan 

faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran khususnya 

Agama Islam. Selain itu YPAC juga merupakan salah satu organisasi 

sosial yang menyediakan pelayanan rehabilitasi secara terpadu bagi anak-

anak penyandang cacat dan berkebutuhan khusus. Hal ini membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana usaha yang 

dilakukan untuk mencapai sebuah pembelajaran yang efektif untuk anak 

berkebutuhan khusus, khususnya dalam pembelajaran agama Islam. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa metode yang digunakan dalam pembelajaran Agama Islam pada 

anak berkebutuhan khusus di YPAC Malang? 

2. Bagaimana implementasi metode dalam pembelajaran Agama Islam 

pada anak berkebutuhan khusus di YPAC Malang? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan metode 

pembelajaran Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di YPAC Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan metode yang digunakan dalam pembelajaran Agama 

Islam pada anak berkebutuhan khusus di YPAC Malang. 

2. Mendeskripsikan implementasi metode pembelajaran Agama Islam 

pada anak berkebutuhan khusus di YPAC Malang. 

3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

penggunaan metode pembelajaran agama Islam pada anak 

berkebutuhan khusus di YPAC Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang 

jelas tentang pembelajaran pendidikan agama islam pada anak 

berkebutuhan khusus, sehingga dapat memberikan banyak manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:  

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan 

dalam  ilmu pendidikan dan pembelajaran Pendidikan Agama 
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Islam khususnya di Jurusan Tarbiyah Universitas Muhammadiyah 

Malang 

b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademis yang 

mengadakan penelitian berikutnya maupun mengadakan riset 

barutentang metode pembelajaran pendidikan agama islam pada 

anak berkebutuhan khusus. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi baru tentang 

pelaksanaan pendidikan agama islam pada anak berkebutuhan 

khusus di YPAC (yayasan penitipan anak cacat) Malang. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengembangkan proses pelaksanaan 

metode pembelajaran pendidikan agama islam pada anak 

berkebutuhan khusus, serta masyarakat dapat mengetahui cara 

mendidik anak yang baik khususnya pada ABK untuk 

memudahkan dalam menghadapi dan memahami tingkah laku 

mereka. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Penelitian terdahulu 

a. Penelitian Dian Suprihati (2011) yang berjudul “Metode 

Pembelajaran Agama Islam Pada Anak Tunagrahita (Studi pada 

SLB Negeri Salatiga)”. Adapun hasil dari penelitian tersebut 

adalah adanya pengaruh positif terhadap metode yang diberikan 

terhadap anak Tunagrahita. Penelitian ini menfokuskan pada anak 
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Tunagrahita, sedangkan yang akan peneliti teliti dalam skripsi ini 

adalah anak berkebutuhan khusus secara umum, itulah salah satu 

yang membedakan antara yang sudah diteliti oleh peneliti 

terdahulu dengan yang akan saya teliti. 

b. Penelitian Arviati (2015) yang berjudul “Metode Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Bagi Anaka Berkebutuhan Khusus Di 

SLB Nasional Cilongok Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Adapun hasil dari penelitian adalah adanya pengaruh yang positif 

terhadap metode yang diberikan, sedangkan penelitian ini 

menfokuskan pada Pendidik yang memberikan metode 

pembelajaran karena disini pendidik lebih dominan menggunakan 

metode ceramah, sedangkan yang akan peneliti teliti dalam skripsi 

ini adalah perubahan peserta didik yang berkebutuhan khusus 

ketika diberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka masing-masing, itulah salah satu yang 

membedakan antara yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu 

dengan yang akan saya teliti. 

c. Penelitian Akhmad Rusmanudin (2012) yang berjudul “Pendidikan 

Agama Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Autis) Di Play 

Group Inklusi Klinik Idola Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini 

menfokuskan pada anak Autis, sedangkan yang akan peneliti teliti 

dalam skripsi ini adalah anak berkebutuhan khusus secara umum, 

itulah salah satu yang membedakan antara yang sudah diteliti oleh 

peneliti terdahulu dengan yang akan saya teliti. 
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d. Penelitian Nova Wina Altika Sari (2017) yang berjudul 

“Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak 

Tunagrahita Kelas IX Di SLB Negeri Wonogiri Tahun Pelajaran 

2017/2018”. Penelitian ini menfokuskan pada pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh SLB Negeri Wonogiri bagi anak 

Tunagrahita, sedangkan yang akan peneliti teliti dalam skripsi ini 

adalah metode pembelajaran agama Islam yang diberikan pada 

anak berkebutuhan khusus, itulah salah satu yang membedakan 

antara yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan yang akan 

saya teliti. 

2. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Menurut Purwadarminto, “metode adalah cara yang telah teratur 

dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud”. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang dikehendaki.
6
 

Pembelajaran menurut Corey, adalah ”suatu proses di mana 

lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan 

ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus 

atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu, pembelajaran 
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merupakan subjek khusus dari pendidikan”. Lingkungan belajar 

hendaknya dikelola dengan baik karena pembelajaran memiliki 

peranan penting dalam pendidikan. Oleh karena itu pembelajaran 

adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun 

teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.   

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 

2007 mengenai Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, diuraikan bahwa: “pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, 

dan diawasi. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari 

RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup.”.
7
 

Metode pembelajaran, menurut Djamarah, merupakan suatu cara 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan’. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan olehguru agar 

penggunaanya bervariasi sesuai yang ingin dicapai setelah pengajaran 

berakhir.
8
 

Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara 

untuk melakukan aktivitas yang yang tersistematis dari sebuah 

lingkungan yang mana didalamnya terdapat seorang pendidik dan 

peserta didik agar mereka saling berinteraksi ketika melakukan sesuatu 
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kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar 

berjalan dengan baik, karena keberhasilan suatu pembelajaran 

bergantung pada metode yang digunakan oleh pendidik. Metode 

pembelajaran memiliki tiga ranah, yaitu: ranah kognitif (ranah 

perubahan pengetahuan), ranah afektif (ranah perubahan tingkah laku), 

dan ranah psikomotorik (perubahan atau peningkatan keterampilan) 

ketiga ranah tersebut perlu diperhatikan oleh pendidik.
9
 

Sedangkan pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang 

diberikan kepada peserta didik berupa pengajaran, bimbingan, dan 

asuhan agar kelak ketika peserta didik tersebut sudah menyelesaikan 

pendidikannya dia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan 

agama Islam serta menjadikannya sebagai pedoman kehidupan baik 

pribadi maupun kehidupan dalam bermasyarakat.
10

 

Muhaimin berpendapat bahwa pendidikan agama Islam bermakna 

upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya 

agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang.Dari aktivitas 

mendidikkan agama Islam itu bertujuan untuk membantu seseorang 

atau sekelompok anak didik dalam menanamkan dan /atau 

menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan 

sebagai pandangan hidupnya.
11
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Muhammad Fadhil al-Jamaly mendefinisikan pendidikan Islam 

sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta 

didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi 

dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan 

terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang 

berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya. 

Sedangkan Ahmad D Marimba mengemukakan bahwa pendidikan 

Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadiannya yang utama (insan kamil).
12

 

3. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak Berkebutuhan Khusus (special needs children) dapat 

diartikan sebagai anak yang lambat (slow) atau mengalami gangguan 

(retarded) yang tidak akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana 

anak-anak pada umumnya. Anak Berkebutuhan Khusus juga dapat 

diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, 

inteligensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara 

khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang 

berbeda antara satu dan yang lainnya. Di Negara Indonesia anak yang 

berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan dan 

telah diberikan layanan antara lain sebagai berikut:  

1. Anak yang mengalami hendaya (impairment) penglihatan (tunanetra), 

khususnya anak buta (totally blind), tidak dapat menggunakan indera 
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penglihatannya untuk mengikuti segala kegiatan belajar maupun 

kehidupan sehari-hari. Umumnya kegiatan belajar dilakukan dengan 

rabaan atau taktil karena kemampuan indra raba sangat menonjol 

untuk menggantikan indera penglihatan.  

2. Anak dengan hendaya pendengaran dan bicara (tunarungu 

wicara), pada umumnya mereka mempunyai hambatan 

pendengaran dan kesulitan melakukan komunikasi secara lisan 

dengan orang lain.  

4. Anak dengan hendaya perkembangan kemampuan (tunagrahita), 

memiliki problema belajar yang disebabkan adanya hambatan 

perkembangan intelligences, mental, emosi, social, dan fisik.  

5. Anak dengan hendaya kondisi fisik atau motorik (tunadaksa). 

Secara medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada 

tulang, persendian, dan saraf pengerak otot-otot tubuhnya, 

sehingga digolongkan sebagai anak yang membutuhkan layanan 

khusus pada gerak anggota tubuhnya.  

6. Anak dengan hendaya perilaku maladjustment. Anak yang 

berperilaku maladjustment sering disebut dengan anak tunalaras. 

Karakteristik yang menonjol antara lain sering membuat keonaran 

bahasa atau hubungan pribadi di masyarakat. Kelainan 

perkembangan ganda juga mencakup kelainan perkembangan dalam 

fungsi adaptif. Mereka umumnya memerlukan layanan-layanan 

pendidikan khusus dengan modifikasi metode secara khusus.
13
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Banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi dari kebutuhan 

khusus, seperti disability, impairment, dan handcap. Menurut World 

Health Organization (WHO), defenisi dari masing-masing istilah itu 

adalah sebagai berikut: 

a. Disability, keterbatasan atau kurangnya kemampuan (yang 

dihasilkan dari impairment) untuk menampilkan aktivitas sesuai 

dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya 

digunakan dalam level individu. 

b. Impairment, kehilangan atau ketidak normalan dalam hal 

psikologis, atau struktur anatomi atau fungsinya, biasanya 

digunakan pada level organ.  

c. Handicap, ketidak beruntungan individu yang membatasi atau 

menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. 

Anak Berkebutuhan Khusus dianggap  berbeda dengan anak 

normal. Ia dianggap sosok yag tidak berdaya, sehingga perlu dibatu 

dan dikasihani. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Setiap anak 

mempunyai kekurangan, namun sekaligus mempunyai kelebihan. Oleh 

karena itu, dalam memandang anak yang berkebutuhan khusus, kita 

harus melihat dari segi kemampuan sekaligus ketidak mampuannya. 

Anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian, baik itu dalam 

bentuk perhatian kasih sayang, pendidikan maupun dalam berinteraksi 

sosial. Dengan demikian ia dapat mengembangkan potensinya dengan 

optimal. Didasari bahwa kelainan seorang anak memiliki tingkatan, 

yakni dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dari kelainan 
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tunggal, ganda hingga yang kompleks yang berkaitan dengan emosi, 

fisik, psikis dan social. Ia merupakan kelompok yanh heterogen, 

terdapat diberbagai strata social, dan menyebar di daerah perkotaan, 

pedesaan bahkan daerah-daerah terpencil. Kelainan seseorang tidak 

memandang suatu suku atau bangsa. Keadaan ini jelas memerlukan 

pendekatan khusus dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus tersebut terdapat anak yang karena kondisi 

kelainannya tidak memungkinkan datang ke sekolah.
14

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab pembahasan dengan tujuan untuk 

memberi kemudahan kepada pembaca untuk memahami isi serta 

memberikan kedalaman antisipasi permasalahan yang ada. Sistematika 

penulisan skripsi ini meliputi: 

1. BAB I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah 

yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II adalah kajian pustaka yang berisi tentang kajian teoritis terkait 

tentang metode pembelajaran Agama Islam, dasar metode 

pembelajaran Agama Islam, prinsip-prinsip metode pembelajaran, 

macam-macam metode pembelajaran, faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran, tujuan 
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pembelajaran Agama Islam, anak berkebutuhan khusus (ABK), jenis-

jenis ABK, pembelajaran Agama untuk anak berkebutuhan khusus, 

faktor internal dan eksternal dalam peran pengaruh belajar siswa, 

faktor penentu keberhasilan dalam penggunaan metode pembelajaran 

ABK. 

3. BAB III adalah metode penelitian yang berisi uraian tentang jenis dan

pendekatan penelitian, pemilihan wilayah penelitian, pemilihan sasaran

penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengambilan data, dan

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV adalah penyajian data dan pembahasan yang terdiri atas

penyajian data dari hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan

analisis data.

5. BAB V adalah kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini berisi

beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk

meningkatkan kualitan metode pembelajaran Agama Islam.


