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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Metode Pembelajaran Agama Islam 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode dalam bahasa arab, dikenal dengan istilah thoriqah yang 

berarti langkah atau jalan strategis yang dipersiapkan untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka strategi 

tersebut harus diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka 

untuk mengembangkan sikap mental dan kepribadian peserta didik 

agar dapat menerima pelajaran dengan mudah dan dapat dicerna 

dengan baik. Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan oleh pendidik dalam mengadakan hubungan dengan 

peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan 

demikian, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses 

pembelajaran.
15

 

Sedangkan metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari 

cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistematis dari sebuah 

lingkungan yang mana didalamnya terdapat seorang pendidik dan 

peserta didik agar mereka saling berinteraksi ketika melakukan sesuatu 

kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar 

berjalan dengan baik, karena keberhasilan suatu pembelajaran 

bergantung pada metode yang digunakan oleh pendidik. Metode 
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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.
16

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metode pembelajaran adalah upaya yang ditempuh 

pendidik dalam melaksanakan pembelajaran Agama Islam disekolah 

agar memudahkan dalam mencapai tujuan utama khususnya 

pembelajaran Agama Islam. 

2. Dasar Metode Pembelajaran Agama Islam 

Metode pembelajaran Agama Islam dalam penerapannya banyak 

menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik 

itu sendiri, sehingga dalam menggunakan metode seorang pendidik harus 

memperhatikan dasar-dasar umum dari metode itu sendiri. Sebab metode 

pendidikan hanyalah merupakan sarana untuk sampai kepada tujuan 

pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh pendidik haruslah 

mengacu pada dasar-dasar metode tersebut, diantara adalaha: 

a. Dasar Agama 

Pelaksanaan metode pendidikan Islam, dalam prakteknya berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat yang luas, yang memberikan 

dampak yang besar terhadap kepribadian peserta didik.oleh karena 

itu, Agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan 

pengajaran. 
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b. Dasar Biologis 

Perkembangan biologis manusia, mempunyai pengaruh dalam 

perkembangan intelektualnya. Sehingga semakin lama 

perkembangan biologi seseorang, maka dengan sendirinya makin 

meningkat pula daya intelektualnya. Oleh karena itu, dalam 

memberikan pengajaran pendidik harus memperhatikan 

perkembangan biologis peserta didik. Seperti perkembangan 

jasmani seseorang juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat 

terhadap dirinya. Seseorang yang menderita cacat jasmani akan 

mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tidak mungkin dimiliki 

oleh orang normal pada umumnya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa perkembangan jasmani memegang peranan penting dalam 

proses pendidikan. Sehingga dalam menggunakan metode 

pendidikan seorang pendidik harus memperhatikan kondisi 

biologis peserta didik. 

c. Dasar Psikologis 

Metode Pendidikan Agama Islam baru dapat diterapkan secara 

efektif, bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis 

peserta didik. Sebab perkembangan dan kondisi peserta didik 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap internalisasi 

nilai dan transformasi ilmu, karena jika kondisi jiwa labil (tidak 

normal) maka akan menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan 

dan internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 



19 
 

d. Dasar Sosiologis 

Interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik merupakan 

interaksi timbale balik yang mana kedua belah pihak akan saling 

memberikan dampak positif pada keduanya. Dalam kenyataan 

secara sosiologi seorang individu dapat memberikan pengaruh pada 

lingkungan sosial masyarakatnya dan begitu pula sebaliknya. Oleh 

karena itu, pendidik sebagai pendidik dalam berinteraksi dengan 

peserta didiknya hendaklah memberikan tauladan dalam proses 

sosialisasi dengan pihak lainnya, seperti dikala berhubungan 

dengan peserta didik, sesame pendidik, karyawan, dan kepala 

sekolah.
17

 

3. Prinsip-Prinsip Metode Pembelajaran 

Agar pembelajaran dapat efektif, maka setiap metode yang diberikan 

harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Metode tersebut harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. 

Belajar merupakan akibat dari kegiatan peserta didik. Pada 

dasarnya belajar itu berujud mengalami, memberi reaksi, 

melakukan dan menurut prinsip ini seseorang belajar melalui reaksi 

atau melalui kegiatan mandiri yang merupakan landasan dari 

semua pembelajaran. 

2. Metode tersebut harus dimanfaatkan hukum pembelajaran. 

Kegiatan metode dalam pembelajaran berjalan dengan cara tertib 

dan efisien sesuai dengan hokum-hukum dasar yang mengatur 
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pengoperasiannya. Hukum-hukum dasar menyangkut kesepian, 

latihan dan akbiat, harus dipertimbangkan dengan baik dalam 

segala jenis pembelajaran. Pengajaran yang baik memberi 

kesempatan terbentuknya motivasi, latihan, peninjauan kembali, 

penelitian dan evaluasi. 

3. Metode tersebut harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta 

didik. Memanfaatkan pengalaman lampau peserta didik yang 

mendukung unsur-unsur materi pembelajaran yang dapat melancarkan 

pembelajaran. Hal tersebut akan mudah dicapai dengan baik melalui 

korelasi dan pembandingan. Pembelajaran akan mudah apabila 

memulainya dari apa yang diketahui peserta didik. 

4. Metode tersebut harus didasarkan atas teori dan praktek yang 

terpadu dengan baik yang bertujuan menyatukan kegiatan 

pembelajaran. Ilmu tanpa amal seperti kayu tanpa buah. 

5. Metode tersebut harus memperhatikan perbedaan-perbedaan individual 

dan menggunakan prosedur-prosedur yang sesuai dengan ciri-ciri 

pribadi seperti kebutuhan, minat, serta kematangan mental dan fisik. 

6. Metode harus merangsang kemampuan berfikir dan nalar peserta 

didik. Prosedurnya harus memberikan peluang bagi kegiatan 

berfikir dan kegiatan pengorganisasian yang seksama. 

7. Metode tersebut harus disesuaikan dengan kemajuan peserta didik 

dalam hal keterampilan, kebiasaan, pengetahuan, gagasan, dan 

sikap peserta didik, karena semua ini merupakan dasar dalam 

psikologi perkembangan. 
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8. Metode tersebut harus menyediakan bagi peserta didik 

pengalaman-pengalaman belajar melalui kegiatan belajar yang 

banyak dan bervariasi. Kegiatan-kegiatan yang banyak dan 

bervariasi tersebut diberikan untuk memastikan pemahaman. 

9. Metode tersebut harus menantang dan memotivasi peserta didik 

kearah kegiatan-kegiatan yang menyangkut proses deferiansiasi 

dan integrasi. Proses penyatuan pengalaman sangat membantu 

dalam terbentuknya tingkah laku terpadu. Ini paling baik dicapai 

melalui penggunaan metode pengajaran terpadu. 

10. Metode tersebut harus memberi peluang bagi peserta didik untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan, dan memberi peluang pada 

pendidik untuk menemukan kekurangan-kekurangan agar dapat 

dilakukan perbaikan dan pengayaan. 

11. Kelebihan suatu metode dapat menyempurnakan 

kekurangan/kelemahan metode lain. Seperti metode tanya jawab, 

metode demonstrasi, metode eksperiment, metode diskusi, dan 

metode proyek semuanya dapat digunakan untuk mendukung 

metode ceramah agar tidak terlalu membosankan. 

12. Satu metode dapat dipergunakan untuk berbagai jenis materi atau 

mata pelajaran satu materi karena satu materi atau mata pelajaran 

memerlukan banyak metode agar bervariasi. 

13. Metode pendidikan Islam harus digunakan dengan prinsip fleksibel 

dan dinamis. Sebab dengan kelunturan dan kedinamisan metode 

tersebut, pemakaian metode tidak hanya monoton dan zaklik dengan 



22 
 

satu macam metode saja. Seorang pendidik harus mampu memilih 

salah satu dari berbagai alternatif yang ditawarkan oleh para pakar 

yang dianggapnya cocok dan pas dengan materi, multi kondisi peserta 

didik, sarana prasarana, situasi dan kondisi lingkungan.
18

 

4. Macam-Macam Metode Pembelajaran 

Pada umumnya setiap aktivitas pengajaran dan pembelajaran 

memerlukan adanya teknik penyampaian materi pembelajaran yang 

sistematis terutama metode, karena metode pembelajaran mengandung 

unsur manajemen pembelajaran, adapaun macam-macam dari metode 

tersebut adalah: 

a. Metode ceramah 

Metode ceramah adalah teknik penyampaian pesan pengajaran 

yang sudah lazim dipakai oleh para pendidik disekolah. Ceramah 

diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh 

pendidik didalam kelas. Peran murid disini sebagai penerima 

pesan, mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat keterangan-

keterangan pendidik bilamana diperlukan. Metode ceramah layak 

dipakai oleh pendidik didalam kelas apabila pesan yang akan 

disampaikan berupa fakta atau informasi, kemudian jumlah peserta 

didik terlalu banyak dan pendidik adalah seorang pembicara yang 

baik, berwibawa, dan dapat merangsang pola pikir peserta didik. 

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Adapun kelebihan dari metode ceramah adalah: 
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1. Penggunaan waktu yang efisien dan pesan yang disampaikan 

dapat sebanyak-banyaknya. 

2. Pengorganisasian kelas lebih sederhana, dan tidak diperlukan 

pengelompokan peserta didik secara khusus. 

3. Dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap peserta 

didik dalam belajar. 

4. Fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan, jika bahan 

banyak sedangkan waktu terbatas dapat dibicarakan pokok-

pokok permasalahannya saja, sedangkan bila materi sedikit 

sedangkan waktu masih panjang, dapat dijelaskan lebih 

mendetail. 

Sedangkan kekurangan dari metode ceramah adalah: 

1. Pendidik seringkali mengalami kesulitan dalam mengukur 

pemahaman peserta didik sampai sejauh mana pemahaman 

mereka tentang materi yang diceramahkan. 

2. Peserta didik cenderung bersifat pasif dan sering keliru dalam 

menyimpulkan penjelasan pendidik. 

3. Bilaman pendidik menyampaikan materi sebanyak-banyaknya 

dalam tempo yang terbatas, menimbulkan kesan pemaksaan 

terhadap kemampuan peserta didik. 

4. Cenderung membosankan dan perhatian peserta didik berkurang, 

karena pendidik kurang memperhatikan faktor-faktor psikologis 

peserta didik, sehingga bahan yang dijelaskan menjadi kabur. 
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b. Metode Diskusi 

Metode diskusi ialah suatu cara mempelajari materi pelajaran 

dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu 

argumentasi secara rasional dan objektif. Cara ini menimbulkan 

perhatian dan perubahan tingkah laku anak dalam belajar.Metode 

diskusi juga dimaksudkan untuk dapat merangsang peserta didik 

dalam belajar dan berpikir secara kritis dan mengeluarkan 

pendapatnya secara rasional dan objektif dalam pemecahan suatu 

masalah. Prinsip-prinsip yang diperlu dipegangi dalam melakukan 

diskusi antara lain: Melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

diskusi yang diadakan, diperlukan ketertiban dan keteraturan dalam 

mengemukakan pendapat secara bergilir dipimpin seorang ketua 

atau moderator, masalah yang didiskusikan disesuaikan dengan 

perkembangan dan kemampuan anak, pendidik berusaha 

mendorong peserta didiknya yang kurang aktif untuk melakukan 

atau mengeluarkan pendapatnya, peserta didik dibiasakan 

menghargai pendapat orang lain dalam menyetujui atau menentang 

pendapat, serta aturan dan jalannya diskusi hendaknya dijelaskan 

kepada peserta didik yang masih belum mengenal tatacara 

berdiskusi agar mereka dapat secara lancer mengikutinya. 

Kelebihan metode diskusi ini adalah: 

1. Suasana kelas menjadi bergairah, dimana para peserta didik 

mencurahkan perhatian dan pemikiran mereka terhadap 

masalah yang sedang dibicarakan. 
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2. Dapat menjalin hubungan sosial antar individu peserta didik 

sehingga menimbulkan rasa harga diri, toleransi, demokrasi, 

berpikir kritis dan sistematis. 

3. Hasil diskusi dapat dipahami oleh para peserta didik karena 

mereka secara aktif mengikuti perdebatan yang berlangsung 

dalam berdiskusi. 

4. Adanya kesadaran para peserta didik dalam mengikuti dan 

mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam diskusi merupakan 

refleksi kejiwaan dan sikap mereka untuk berdisiplin dan 

menghargai pendapat orang lain. 

Adapun kelemahan dari metode diskusi ini adalah: 

1. Adanya sebagian peserta didik yang kurang berpartisipasi 

secara aktif dalam diskusi dapat menimbulkan sikap acuh tak 

acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. 

2. Sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan 

waktu yang terlalu panjang. 

3. Para peserta didik mengalami kesulitan dalam mengeluarkan 

ide-ide atau pendapat mereka secara ilmiah atau sistimatis. 

c. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik 

memberikan jawaban, atau sebaliknya peserta didik diberi 

kesempatan bertanya dan pendidik yang menjawab pertanyaan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar melalui tanya jawab, pendidik 
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memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pendidik diberikan 

kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu pada saat memulai 

pelajaran, pada saat pertengahan atau pada akhir pelajaran. Bilamana 

metode Tanya jawab ini dilakukan secara tepat akandapat 

meningkatkan perhatian peserta didik untuk belajar secara aktif. 

Kelebihan metode tanya jawab adalah: 

1. Sebagai ulangan pelajaran yang telah lalu. 

2. Sebagai selingan dalam menjelaskan pelajaran. 

3. Untuk merangsang peserta didik agar perhatian mereka lebih 

terpusat pada masalah yang sedang dibicarakan. 

4. Untuk mengarahkan proses berpikir peserta didik 

5. Dapat mengaktifkan retensi peserta didik terhadap pelajaran 

yang telah lalu. 

Sedangkan kelemahan dari metode Tanya jawab adalah: 

1. Waktu yang digunakan dalam pelajaran tersita dan kurang 

dapat dikontrol secara baik oleh pendidik karena banyaknya 

pertanyaan yang timbul dari peserta didik. 

2. Kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian peserta didik 

bilamana terdapat pertanyaan atau jawaban yang tidak 

berkenaan dengan sasaran yang dibicarakan. 

3. Jalannya pengajaran kurang dapat terkoordinir secara baik 

karena timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik 

yang mungkin tidak dapat dijawab secara tepat, baik oleh 

pendidik maupun oleh peserta didik. 
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d. Metode Demonstrasi dan Eksperimen 

Demonstrasi adalah salah satu teknik mengajar yang dilakukan oleh 

seorang pendidik atau orang lain yang dengan sengaja diminta atau 

peserta didik sendiri ditunjuk untuk memperlihatkan kepada kelas 

tentang suatu proses atau cara melakukan sesuatu. Misalnya 

demonstrasi tentang cara memandikan mayat dengan menggunakan 

model atau boneka. Sedangkan metode eksperimen adalah cara 

pengajaran dimana pendidik dan peserta didik bersama-sama 

melakukan suatu latihan atau percobaan untuk mengetahui 

pengaruh atau akibat dari suatu aksi. 

Adapun kelebihan metode demonstrasi dan eksperimen ini adalah: 

1. Perhatian peserta didik akan dapat terpusat sepenuhnya pada 

anak yang didemonstrasikan atau yang dieksperimenkan. 

2. Memberikan pengalaman praktis yang dapat membentuk 

ingatan yang kuat dan keterampilan dalam berbuat. 

3. Hal-hal yang menjadi teka-teki peserta didik dapat terjawab 

melalui eksperimen. 

4. Menghindarkan kesalahan peserta didik dalam mengambil 

suatu kesimpulan, karena mereka mengamati secara langsung 

jalannya proses demonstrasi atau eksperimen yang diadakan. 

Sedangkan kelemahan dari metode demonstrasi dan eksperimen 

adalah: 

1. Persiapan dan pelaksanaannya memakan waktu yang lama. 

2. Metode ini tidak akan efektif bila tidak ditunjang dengan 

peralatan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan. 



28 
 

3. Sukar dilaksanakan bila peserta didik belum matang 

kemampuan untuk melaksanakannya. 

e. Metode Resitasi 

Metode resitasi biasa disebut metode pekerjaan rumah, karena 

peserta didik diberikan tugas-tugas khusus diluar jam pelajaran. 

Sebenarnya penekanan metode ini terletak pada jam pelajaran 

berlangsung dimana peserta didik disuruh untuk mencari informasi 

atau fakta-fakta berupa data yang dapat ditemukan di laboratorium, 

perpustakaan, pusat sumber belajar, dan sebagainya. Metode ini 

dilakukan apabila pendidik mengharapkan pengetahuan yang 

diterima peserta didik lebih mantap dan mengaktifkan mereka 

dalam mencari atau mempelajari suatu masalah dengan lebih 

banyak membaca, mengerjakan sesuatu secara langsung. 

Kelebihan dari metode resitasi adalah: 

1. Peserta didik lebih banyak mengalami sendiri apa yang 

dipelajarinya sehingga memperkuat daya retensi mereka. 

2. Sangat berguna untuk mengisi kekosongan waktu agar peserta 

didik dapat melakukan hal-hal yang bersifat konstruktif. 

3. Peserta didik menjadi aktif dan memiliki rasa tanggung jawab. 

Adapun kelemahan dari metode resitasi ini adalah: 

1. Dapat menimbulkan keraguan, karena adanya kemungkinan 

pekerjaan yang diberikan kepada peserta didik justru dikerjakan 

oleh orang lain. 
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2. Peserta didik sering mengalami kesukaran dalam pemberian 

tugas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta 

didik, karena adanya perbedaan kemampuan individual, 

intelegensi, dan kematangan mental masing-masing individu. 

3. Bilamana tugas terlalu dipaksakan dapat menimbulkan 

terganggunya kesetabilan mental dan pikiran peserta didik. 

f. Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok dilakukan atas dasar pandangan bahwa 

anak didik merupakan suatu kesatuan yang dapat dikelompokkan 

sesuai dengan kemampuan dan minatnya untuk mencapai suatu 

tujuan pengajaran tertentu dengan sistem gotong royong. 

Kelebihan metode kerja kelompok ini adalah: 

1. Ditinjau dari segi pedagogis, kegiatan kelompok akan dapat 

meningkatkan kualitas kepribadian peserta didik, seperti adanya 

kerjasama, toleransi, berpikir kritis, disiplin, dan sebagainya. 

2. Ditinjau dari segi psikologi, timbul persaingan yang positif antar 

kelompok karena mereka bekerja pada masing-masing 

kelompok. 

3. Ditinjau dari segi sosial, anak yang pandai dalam kelompok 

tesebut dapat membantu anak yang kurang pandai dalam 

menyelesaikan tugas. 

Adapun kelemahan dari metode kerja kelompok tersebut adalah: 

1. Terlalu banyak persiapan-persiapan dan pengaturan yang kompleks 

disbanding dengan metode lainnya. 
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2. Bilamana pendidik tidak control makan akan terjadi persaingan 

yang negative antar kelompok. 

3. Tugas-tugas yang diberikan kadang-kadang hanya dikerjakan oleh 

segelintir peserta didik yang cakap dan rajin, sedangkan peserta 

didik yang malas akan menyerahkan tugas-tugasnya kepada 

temannya dalam kelompok tersebut. 

g. Metode Sosio-Drama dan Bermain Peranan 

Metode sosio-drama dan bermain peranan merupakan teknik 

mengajar yang banyak kaitannya dengan pendemonstrasian 

kejadian-kejadian yang bersifat sosial. Menurut Engkoswara, 

metode sosio drama adalah suatu drama tanpa naskah yang akan 

dimainkan oleh sekelompok orang. Biasanya permasalahan cukup 

diceritakan dengan singkat dalam waktu 4 atau 5 menit, kemudian 

anaknya menerangkannya. 

Kelebihan metode sosio-drama dan bermain peranan adalah: 

1. Peserta didik terlatih untuk dapat mendramatisasikan sesuatu 

dan juga melatih keberanian mereka. 

2. Kelas akan menjadi hidup karena menarik perhatian para 

peserta didik. 

3. Pesrta didik dapat menghayati sesuatu pristiwa sehingga 

mudah mengambil suatu kesimpulan berdasarkan 

penghayatannya sendiri. 

4. Peserta didik dilatih dalam menyusun buah pikiran secara 

teratur. 
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Adapun kelemahan dari metode sosio-drama dan bermain peranan 

adalah: 

1. Banyak menyita waktu atau jam pelajaran. 

2. Memerlukan persiapan yang teliti dan matang. 

3. Kadang-kadang peserta didik berkeberatan untuk melakukan 

peranan yang diberikan karena alas an psikologis, seperti rasa 

malu, peran yang diberikan kurang cocok dengan minatnya, 

dan sebagainya. 

4. Bila dramatsasi gagal, peserta didik tidak dapat mengambil 

suatu kesimpulan. 

h. Metode Karyawisata 

Metode karyawisata adalah metode pengajaran yang dilakukan 

dengan mengajak para peserta didik keluar kelas untuk 

mengunjungi suatu pristiwa atau tempat yang ada kaitannya dengan 

pokok bahasan. Sebelum keluar kelas pendidik terlebih dahulu 

membicarakan dengan anak-anak tentang hal-hal yang akan 

diselidiki, aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan.  

Kelebihan dari metode karyawisata adalah: 

1. Dapat memberikan kepuasan terhadap keinginan anak-anak 

dengan menyaksikan kenyataan-kenyataan, keindahan alam, 

dan sebagainya. 

2. Dapat menambah pengalaman pada peserta didik, dan pendidik 

mempunyai kesempatan yang baik untuk menerangkan suatu 

objek dengan jelas. 
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3. Melatih peserta didik bersikap lebih terbuka, objektif, dan luas 

pandangan mereka terhadap dunia luar. 

Adapun kelemahan dari metode karyawisata ini adalah: 

1. Metode ini akan gagal bilamana menemui objek yang kurang 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

2. Waktu yang tersedia tidak mencukupi dan menyita waktu pelajaran. 

3. Karyawisata membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi yang 

besar sehingga menjadi beban peserta didik dan pendidik itu 

sendiri. 

i. Metode Drill 

Metode drill atau disebut latihan dimaksudkan untuk memperoleh 

ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari, 

karena hanya dengan melakukannya secara praktis suatu pengetahuan 

dapat disempurnakan dan disiap siagakan. 

Kelebihan metode drill adalah: 

1. Peserta didik akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam 

melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajarinya. 

2. Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa para peserta didik 

yang berhasil dalam belajarnya telah memiliki suatu keterampilan 

khusus yang berguna kelak dikemudian hari. 

3. Pendidik lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana 

peserta didik yang disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang 

dengan memperhatikan tindakan dan perbuatan peserta didik saat 

berlangsungnya pengajaran. 
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Adapun kelemahan metode drill adalah: 

1. Dapat menghambat inisiatif peserta didik, dimana inisiatif dan 

minat peserta didik yang berbeda dengan petunjuk pendidik 

dianggap suatu penyimpangan dan pelanggaran dalam pengajaran 

yang diberikannya. 

2. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Dalam 

kondisi belajar ini pertimbangan inisiatif peserta didik selalu 

disorot dan tidak diberikan keleluasaan. Peserta didik 

menyelesaikan tugas secara status sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh pendidik. 

3. Membentuk kebiasaan yang kaku, artinya seolah-olah peserta didik 

melakukan sesuatu secara mekanis, dan dalam memberikan 

stimulus peserta didik dibiasakan bertindak secara otomatis. 

4. Dapat menimbulkan Verbalisme, terutama pengajaran yang bersifat 

menghafal dimana peserta didik dilatih untuk dapat menguasai 

bahan pelajaran secara hapalan dan secara otomatis 

mengingatkannya bila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan 

dengan hafalan tersebut tanpa suatu proses berpikir secara logis. 

j. Metode Sistem Regu 

Metode sistem regu ini merupakan gagasan baru yang berkembang 

sebagai salah satu inofasi metode mengajar dan juga dikenal dengan 

team teaching. Engkoswara mengemukakan, team teaching adalah 

suatu sistim mengajar yang dilakukan oleh dua orang pendidik atau 

lebih dalam mengajar sejulah peserta didik yang mempunyai 
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perbedaan minat, kemampuan, atau tingkat kelas. Sistem regu ini dapat 

dilakukan dengan mengikut sertakan peserta didik itu sendiri sebagai 

anggota regu. 

Kelebihan metode sistem regu ini adalah: 

1. Setiap anggota regu memiliki pengertian dan pandangan yang sama 

dan searah. 

2. Anggota regu akan mendapat tugas yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

3. Adanya pembagian tugas, memungkinkan bagi anggotanya untuk 

mendapatkan waktu yang senggang dan dimanfaatkan untuk 

pembinaan peserta didik lainnya. 

4. sistim pengajaran dapat melakukan diskusi dan bertukar fikiran 

atau pengalaman. 

Adapun kelemahan dari metode sistem beregu ini adalah: 

1. Sukar membentuk tim yang kompak, kadang-kadang didominasi 

oleh guru-guru yang cakap saja dan hal ini sukar untuk 

dihilangkan. 

2. Sangat rumit untuk mengatur organisasi kelas yang lebih fleksibel. 

3. Tim dapat merugikan peserta didik bilamana hanya didasarkan atas 

pertimbangan ekonomis. Sebagai contoh: menggabungkan kelas 

yang satu dengan kelas yang lainnya dengan maksud agar dapat 

menghemat waktu giliran mengajar, dan sebagainya.
19
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k. Metode pembelajaran untuk ABK 

Metode merupakan cara yang digunakan untuk menjelaskan suatu 

materi pendidikan kepada peserta didik khususnya pada ABK. 

Pemilihan metode yang tepat harus disesuaikan dengan materi, kondisi 

dan keadaan peserta didik. Seorang pendidik harus menguasai berbagai 

teknik metode agar dapat menyampaikan materi dengan baik saat 

proses belajar mengajar berlangsung.
20

 

Metode pembelajaran untuk ABK perlu adanya pemilihan strategi 

khusus yang dirasa tepat atau sesuai dengan kebutuhan anak. 

Pemilihan ini akan tergantung pada gaya belajar dan materi yang 

diajarkan. Berikut beberapa metode pengajaran yang umumnya 

digunakan oleh guru ABK. 

1). Komunikasi (communication) 

Komunikasi adalah metode yang harus ada dalam setiap proses 

pembelajaran. Metode pembelajaran PAI kita mengenal adanya 

metode hiwar (dialog). Jika dicermati metode ini sifatnya sama 

dengan komunikasi, peserta didik tidak akan lepas dari komunikasi 

baik peserta didik antar peserta didik, peserta didik dengan fasilitas 

belajar, ataupun dengan pendidik. Kemampuan komunikasi setiap 

individu akan mempengaruhi proses dan hasil belajar yang 

bersangkutan dan membentuk dari kepribadiannya. Proses ini dapat 

mencakup keterampilan verbal dan non-verbal, serta berbagai jenis 

symbol (kartu dan gambar). 
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2). Analisis tugas (task analysis) 

Analisis tugas adalah prosedur dimana tugas-tugas dipecah 

kedalam rangkaian komponen-komponen langkah dan bagian kecil 

satu tujuan akhir.Analisis tugas dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan tugas-tugas yang harus dilakukan kedalam 

indicator kompetensi, analisis tugas untuk menentukan daftar 

kompetensi, karena daftar kompetensi adalah dasar berfungsi untuk 

mengarahkan pendidik mengenai target yang harus dicapai dalam 

pembelajaran. 

3). Intruksi langsung (direct inscruction) 

Intruksi langsung adalah metode pengajaran yang 

menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur 

dengan cermat dalam intruksi atau perintah.Metode ini memberikan 

pengalaman belajar yang positif sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan diri dan motivasi untuk berprestasi. 

4). Bantuan (Promts) 

Prompts merupakan bantuan yang diberikan kepada anak untuk 

menghasilkan respon yang benar. Promts memberikan anak 

informasi tambahan atau bantuan untuk menjalankan intruksi. 

Adapun jenis anak promts sebagai berikut: 

a. Verbal promts yaitu: Bentuk informasi verbal yang memberikan 

penambahan pada instruksi tugas. Instruksi memberi tahu anak 

apa yang harus dilakukannya. 
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b. Modelling yaitu: Memberitahu anak apa yang harus dilakukannya 

atau bagaimana melakukannya dengan mendemontrasikan tugas. 

Metode pembelajaran PAI, modeling memiliki makna yang sama 

dengan metode keteladanan (uswatun hasanah). 

c. Gestural promts yaitu: Bantuan dengan bentuk isyarat dapat 

mencakup tangan, lengan, muka, atau gerakan tubuh lainnya yang 

dapat mengkomunikasikan informasi visual special spesifik. 

d. Physical promts yaitu: Melibatkan kontak fisik yang digunakan 

apabila bantuan lain tidak memberikan informasi cukup pada 

anak untuk mengerjakan tugas atau jika anak belum sampai 

mengembangkan kemampuan fisik yang diperlakukan untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

e. Peer tutorial yaitu: kerjasama seorang siswa yang mampu 

(pandai) dipasangkan dengan temannya yang mengalami 

kesulitan/hambatan. 

f. Cooperative learning yaitu: Salah satu cara dalam bekerja sama 

untuk menyelesaikan salah satu tugas. Cara ini dapat 

mengembangkan lingkungan yang positif, mendukung, dan 

mendorong penghargaan pada diri sendiri, menghargai pendapat 

orang lain serta menerima perbedaan individu.
21
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2. Media pembelajaran Agama Islam untuk ABK 

a). Pengertian media pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki beberapa pengertian dilihat dari 

sudut pandang beberapa pakar. Oemar Hamalik mengatakan, media 

pembelajaran adalah “metode dan teknik yang digunakan untuk 

mengefektifkan komunaksi dan interaksi antara pendidik dan siswa 

dalam proses pendidik dan pengajaran”. 

b). Media pembelajaran pendidikan Agama Islam bagi ABK 

Anak berkebutuhan khusus terbagi dalam beberapa kategori 

kekhususan, antara lain: anak dengan gangguan penglihatan, 

gangguan pendengaran, gangguan fisik, dan tingkat kecerdasan 

dibawah rata-rata. Tipe kekhususan tersebut berdampak pada 

perbedaan kebutuhan dan kemampuan dalam belajar. Kondisi 

tersebut juga menimbulkan gaya belajar, sehingga akan 

membedakan aktivitas belajarnya. 

Dryden & Vos, dikutip oleh Ishartiwi, mengkategorikan 

kemampuan manusia dalam belajar, yaitu: 10% dari yang dibaca, 

20% dari yang didengar, 30% dari yang dilihat, 50% dari yang 

dilihat dan didengar, 70% dari yang dikatakan, 90% dari apa yang 

dikatakan dan dilakukan.
22

 

Kemampuan belajar ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas 

belajar yang dapat dilakukan ABK.Kemampuan belajar ini sangat 

penting diperhatikan untuk penetapan media pembelajaran, agar 

media tersebut dapat mempermudah belajar ABK. 
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Contoh pemilihan media pembelajaran PAI berdasarkan kondisi dan 

modalitas belajar ABK: 

1. ABK dengan keterbatasan penglihatan lebih tepat bila 

digunakan jenis media audio, ABK dengan keterbatasan 

pendengaran lebih tepat menggunakan jenis media 

cetak/gambar, ABK dengan keterbatasan mental lebih tepat 

menggunakan jenis multi media dan benda konkrit. 

2. ABK dengan usia pra sekolah (TKLB) lebih sesuai digunakan 

media obyek nyata atau replica dari obyek, ABK usia dewasa 

seperti tingkat SDLB, SMLB, dapat menggunakan media yang 

abstrak, antara lain: gambar, cetak, model, yang disesuaikan 

dengan tipe kekhususannya. 

ABK yang akan mengembangkan kemampuan belajar 

keterampilan, lebih tepat menggunakan media situasi nyata. ABK 

yang akan mengembangkan kemampuan pemahaman konsep, lebih 

tepat menggunakan media VCD, karena akan memberikan gambaran 

nyata, tetapi memerlukan pemahaman pikir untuk memaknai isi 

materi dalam program VCD.
23

 

5. Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Memilih Metode 

Pembelajaran 

Faktor adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam memilih 

metode pembelajaran diantaranya adalah: 
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1. Tujuan yang hendak dicapai atau kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik. 

Setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui 

dengan jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya, demikian juga 

setiap pendidik yang pekerjaan pokoknya mendidik dan mengajar 

haruslah mengerti dengan jelas tentang tujuan pendidikan. 

Pengertian akan tujuan pendidikan ini mutlak perlu sebab tujuan 

itulah yang akan menjadi sasaran dan menjadi pengarah daripada 

tindakan-tindakannya dalam menjalankan fungsinya sebagai 

pendidik. Disamping menjadi sasaran dan menjadi pengarah, 

tujuan pendidikan dan pengajaran juga berfungsi sebagai criteria 

bagi pemilihan dan penentuan alat-alat yang akan digunakannya 

dalam mengajar. 

Dalam dunia pendidikan di Indonesia kita mengenal adanya tujuan 

nasioanal, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan 

pembelajaran. Tujuan nasional pendidikan yang juga disebut tujuan 

akhir pendidikan adalah sesuatu yang menjadi sasaran dari 

keseluruhan kegiatan mendidik dan mengajar. Tujuan itu perlu 

dijabarkan menjadi tujuan khusus pembelajaran sebab dengan 

demikian pendidik akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

apa yang hendak dicapainya itu dan pendidik akan dapat pula 

mempersiapkan alat-alat apa yang akan dipakainya serta metode 

yang tepat digunakannya. 
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2. Peserta didik 

Dalam memilih metode pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh 

pendidik adalah peserta didik, karena mereka yang akan menerima 

bahan pelajaran yang disajikan. 

3. Bahan pelajaran 

Bahan pelajaran yang menuntut kegiatan penyelidikan oleh peserta 

didik hendaknya disajikan melalui metode unit atau metode 

proyek.Apabila bahan pelajaran mengandung problem-problem harus 

disajikan melalui metode pemecahan masalah.Bahan pelajaran yang 

berisi fakta-fakta dapat disajikan misalnya melalui metode ceramah, 

sedangkan bahan pelajaran yang terdiri dari latihan-latihan misalnya 

keterampilan disajikan melalui metode drill, dan sebagainya. 

4. Fasilitas 

Fasilitas ini turut menentukan metode mengajar yang akan dipakai 

oleh pendidik, pengaruh fasilitas dan pemilihan serta penentuan 

metode ini ternyata dalam situasi dimana metode demonstrasi dan 

eksperimen tidak dapat dipakai karena tidak tersedianya alat-alat dan 

bahan-bahan untuk mengadakan demonstrasi dan eksperimen. Yang 

termasuk dalam faktor fasilitas ini antara lain alat peraga, ruangan, 

waktu, tempat, dan alat-alat praktikum serta buku-buku perpustakaan. 

Pada umumnya apabila fasilitas kurang atau tidak ada, maka 

pendidik cenderung menggunakan metode ceramah karena metode 

ini tidak menuntut fasilitas yang banyak apabila dibandingkan 

dengan metode diskusi dan demonstrasi. 
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5. Situasi 

Yang termasuk dalam situasi adalah keadaan peserta didik (yang 

menyangkut semangat mereka), keadaan cuaca dan keadaan kelas-

kelas yang berdekatan dengan kelas yang akan diberikan metode 

pelajaran dengan metode tertentu. Apabila peserta didik telah lelah 

(yang diajar dengan metode ceramah) maka pendidik seharusnya 

mengganti metode mengajarnya. Demikian pula apabila pendidik 

melihat bahwa para peserta didik sedang bersemangat maka 

pendidik pun harus menggunakan metode yang sesuai dengan 

situasinya. 

6. Partisipasi 

Partisipasi adalah turut aktif dalam sesuatu kegiatan, apabila 

pendidik ingin agar para peserta didik turut aktif sama merata 

dalam suatu kegiatan, pendidik tersebut tentunya akan 

menggunakan metode kerja kelompok. Demikian pula apabila para 

peserta didik dikehendaki turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan 

ilmiah, misalnya mengumpulkan data yang kemudian disajikan 

dalam pembahasan ilmiah maka tentunya pendidik akan 

menggunakan metode unit atau metode seminar. 

7. Pendidik 

Di atas sudah dikemukakan bahwa metode mengajar menuntut 

syarat-syarat yang perlu dipenuhi misalnya tiap pendidik yang akan 

menggunakan metode tertentu ia harus mengerti tentang metode itu 

dan terampil dalam menggunakan metode tersebut. Oleh karena 
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itu, pengetahuan dan kecekatan pendidik amat menentukan metode 

mengajar yang akan digunakan. 

8. Kebaikan dan kelemahan metode tertentu 

Tidak ada satu metode yang baik untuk setiap tujuan dalam setiap 

situasi, setiap metode mempunyai kebaikan dan kelemahan.Dengan 

sifatnya yang polivalen dan polipragmasi, pendidik perlu 

mengetahui kapan sesuatu metode tepat digunakan dan kapan harus 

digunakan kombinasi dari metode-metode. Pendidik hendaknya 

memilih metode yang paling banyak mendatangkan hasil.
24

 

6. Tujuan Pembelajaran Agama Islam 

1. Membina murid-murid untuk beriman kepada Allah, mencintai, 

menaatiNya dan berkeperibadian yang mulia. Karena peserta didik 

terutama pada tingkat dasar, akan memilih akhlak mulia melalui 

pengalaman, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan akan membina 

keperibadiannya pada masa depan. Oleh karena itu, bidang studi 

pendidikan Agama merupakan sokoguru yang paling potensial 

dalam membina generasi muda yang baik, yang jiwanya diisi 

dengan cinta kebaikan untuk diri dan masyarakatnya kelak. 

2. Memperkenalkan hukum-hukum agama dan cara-cara menunaikan 

ibadah serta membiasakan mereka senang melakukan syiar-syiar 

Agama dan menaatinya. 

3. Mengembangkan pengetahuan agama mereka dan memperkenalkan 

adab sopan santun Islam serta membimbing kecenderungan mereka 
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untuk mengembangkan pengetahuan sampai mereka terbiasa 

bersikap patuh menjalankan ajaran Agama atas dasar cinta dan 

senang hati. 

4. Memantapkan rasa keagamaan pada peserta didik, membiasakan 

diri berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang 

rendah. 

5. Membina perhatian peserta didik terhadap aspek-aspek kesehatan 

seperti memelihara kebersihan dalam beribadah, belajar, olahraga, 

makanan bergizi, menjaga kesehatan,dan berobat. 

6. Membiasakan peserta didik bersikap rela, optimis, percaya pada 

diri sendiri, menguasai emosi, tahan menderita dan berlaku sabar. 

7. Membimbing peserta didik kearah sikap yang sehat yang dapat 

membantu mereka berinteraksi sosial yang baik dan memiliki 

hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya, mencintai 

kebaikan untuk orang lain, suka membantu orang, rasa saying 

kepada yang miskin dan lemah, menganggap semua orang itu 

sama, menghargai orang lain, dan memelihara hak milik pribadi, 

Negara dan kepentingan umum. 

8. Membiasakan peserta didik sopan santun ketika dirumah, sekolah, 

dan dijalan. Sopan santun saat berkunjung, berbicara, mendengar 

pembicaraan orang, berdiskusi dan pertemuan umum lainnya. 

Dengan demikian mereka mengetahui bagaimana hidup dengan 

tingkah laku yang terpuji ditengah-tengah masyarakat dan 

lingkungannya. 
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9. Membina peserta didik agar menghargai kerja, meyakini 

kepentingan kerja, baik terhadap individu maupun masyarakat, 

serta peranannya terhadap peningkatan taraf hidup dan kemajuan 

bangsa. 

10. Menjelaskan kepada mereka bahwa takhayyul dan adat kebiasaan 

yang negatif yang terbesar dalam masyarakat bertentangan dengan 

ajaran Agama dan menghambat kemerdekaan berfikir. 

11. Peserta didik merasa bangga dengan warisan kebudayaan Islam, 

kemegahan yang abadi, kepahlawanan kepemimpinan Islam, dan 

karya-karya mereka diwaktu perang ataupun damai, sehingga 

mereka ingin mencari dalam sejarah para pahlawan yang 

merupakan contoh teladan yang didambakannya. 

12. Menyadari adanya ikatan yang baik pada Rasulullah dan sejarah 

para sahabt. Pendidik memikul tanggung jawab yang besar dalam 

cara menyajikan materi ini kepada peserta didik, dengan gaya 

bahasa yang mampu menarik perhatian mereka, baik melalui cerita 

maupun di waktu bercakap-cakap. Pendidik membutuhkan 

pengetahuan sejarah Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau untuk 

pengalaman hidup bagi peserta didiknya. 

13. Menjelaskan kedudukan jihad dijalan Allah dalam 

mengembangkan ajaran Agama, membela hak milik, dan tanah air 

kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah secara terus menerus 

mampu menjalankan dakwahnya, berjuang melawan orang-orang 

musyrik, yahudi dan golongan orang-orang munafik sampai Islam 
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berkembang pesat. Bagaimana pula beliau menetapkan hukum-

hukum Islam di jazirah arab. Semua itu harus ditanamkan dalam 

diri peserta didik berupa rasa cinta kepahlawanan, keinginan 

mengikuti Rasul, rela berjihad demi membela bangsa, tanah air, 

dan menegakkan Agama Allah. 

14. Memperkuat rasa nasionalisme yang tercermin dalam kecintaan 

tanah air, loyal, siap berkorban untuk memelihara kemerdekaan, 

dan meyakini bahwa itu semua merupakan prinsip-prinsip Agama 

Islam. 

15. Peserta didik mengetahui bahwa Agama Islam adalah Agama 

ketertiban, persaudaraan dan kesejahteraan buat seluruh bansa 

walau berbeda keyakinan, warna kulit, maupun tanah air.
25

 

 

B. Ragam ABK dan Pembelajaran untuk ABK 

1. Pengertian anak berkebutuhan khusus (ABK) 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan 

atau penyimpangan dari rata-rata anak normal, dalam aspek fisik, 

mental, dan sosial, sehingga untuk mengembangkan potensinya perlu 

layanan pendidikan khusus sesuai dengan karakteristiknya. Istilah 

ABK adalah pengganti dari anak cacat atau anak penyandang cacat. 

Istilah ABK memiliki masalah dalam sensori, motorik, belajar, dan 

tingkah lakunya. Semua itu mengakibatkan terganggunya 

perkembangan fisik anak. Hal ini karena sebagian besar ABK 
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mengalami hambatan dalam merespon rangsangan yang diberikan 

lingkungan untuk melakukan gerak, meniru gerak, dan bahkan ada 

yang memang fisiknya terganggu sehingga ia tidak dapat melakukan 

gerakan terarah dengan benar.
26

 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami 

perkembangan menyimpang secara signifikan dari criteria normal. 

Rentangan anak dari perkembangan menyimpang ditemukan dalam 

tiga kategori (Imprainment, Handicapped, dan Disability).
27

 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki 

karakteristik khusus. Keadaan khusus membuat mereka berbeda pada 

anak umumnya. Pemberian predikat berkebutuhan khusus tentu saja 

tanpa selalu menunjukkan kepada pengertian lemah mental dan tidak 

identik juga dengan ketidak mampuan emosi atau kelainan fisik.
28

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik yang 

berbeda dari anak yang normal pada umumnya. ABK memiliki 

penyimpangan dari rata-rata normal sehingga untuk mengembangkan 

potensinya perlu layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan 

karakteristiknya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan 

mental, emosi, ataupun fisik. 
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2. Jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus mempunyai jenis-jenis yang berbeda 

sesuai dengan kebutuhan dan hambatan masing-masing. Anak 

berkebutuhan khusus banyak sekolah di sekolah luar biasa (SLB) 

berdasarkan karakteristik dan kekhususannya. ABK dengan kehususan 

tertentu seperti masalah dalam kesulitan belajar sehingga ditempatkan 

pada kelas inklusif. 

Menurut Santoso, anak yang termasuk berpredikat ABK adalah: 

1. Tunanetra 

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam 

pengelihatan. Tunanetra digolongkan menjadi dua macam, yaitu 

buta total (blind) dan low vision. Tunanetra memiliki keterbatasan 

dalam indra pengelihatan, maka proses pembelajaran menekankan 

pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. 

Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan 

pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang 

digunakan harus bersifat faktual dan bersuara.Sebagai contoh 

adalah penggunaan tulisan Braille, gambar timbul, benda model, 

dan benda nyata.Sedangkan media yang bersuara adalah tape 

recorder dan peranti lunak (software).
29

 

Ciri-ciri anak tunanetra adalah sebagai berikut: 

a. Buta total 

1) Fisik 

Jika dilihat secara fisik, keadaan anak tunanetra tidak 

berbeda dengan anak normal pada umum nya. Yang 
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menjadi perbedaan nyata adalah pada organ 

pengelihatannya meskipun terkadang ada anak tunanetra 

yang terlihat seperti anak normal. Berikut adalah beberapa 

gejala buta total yang dapat terlihat secara fisik: Mata 

juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata 

merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, 

mata selalu berair, dan perkembangan pada kulit tempat 

tumbuh bulu mata. 

2) Perilaku 

Anak tunanetra biasanya menunjukkan perilaku tertentu 

yang cenderung berlebihan. Gangguan perilaku tersebut 

bisa dilihat pada tingkah laku anak semenjak dini, yaitu: 

Menggosok mata secara berlebihan, menutup atau 

melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau 

mencondongkan kepala kedepan, sukar membaca atau 

mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan 

penggunaan mata, membawa bukunya ke dekat mata, dan 

tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh. 

3) Psikis 

Bukan hanya perilaku yang berlebihan saja yang menjadi 

ciri-ciri anak tunanetra. Dalam mengembangkan 

kepribadian, anak-anak ini juga memiliki hambatan, 

sebagaimana berikut ciri-ciri psikis anak tunanetra: 

Perasaan mudah tersinggung, mudah curiga, dan 

ketergantungan yang berlebihan. 
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b. Law vision 

Ciri-ciri law vision adalah menulis dan membaca dengan jarak 

yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran 

besar, mata tampak lain terlihat putih ditengah mata atau 

kornea terlihat berkabut, terlihat tidak menatap lurus kedepan, 

lebih sulit melihat pada malam hari daripada siang hari dan 

memicingkan mata atau mengerutkan kening, terutama di 

cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu.
30

 

Faktor penyebab tunanetra antara lain: 

a. Pre-natal (dalam kandungan) 

Faktor penyebab tunanetra pada masa pre-natal sangat erat 

kaitannya dengan adanya riwayat dari orangtuanya atau 

adanya kelainan pada masa kehamilan. 

1). Keturunan 

Pernikahan dengan sesama tunanetra dapat 

mengahasilkan anak dengan kekurangan yang sama, 

yaitu tunanetra.  

2). Pertumbuhan anak didalam kandungan 

Ketunanetraan anak yang disebabkan pertumbuhan 

anak dalam kandungan biasa disebabkan oleh gangguan 

pada saat ibu masih hamil, adanya penyakit menahun, 

seperti TBC sehingga merusak sel darah tertentu 

selama pertumbuhan janin dalam kandungan, infeksi 
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atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena 

rubella atau cacar air dapat menyebabkan kerusakan 

pada mata, telinga, jantung dan sistem susunan saraf 

pusat pada janin yang sedang berkembang dan 

kekurangan vitamin tertentu dapat menyebabkan 

gangguan pada mata sehingga kehilangan fungsi 

penglihatan. 

b. Post-natal 

Post-natal merupakan masa setelah bayi dilahirkan, seperti: 

kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan 

akibat benturan alat-alat atau benda keras.
31

 

2. Tunarungu 

Tunarungu digolongkan individu yang memiliki hambatan 

dalam pendengaran permanen maupun temporer (tidak permanen). 

Tunarungu diklasifikasikan berdasarkan tingkat gangguan 

pendengaran, yaitu gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 

dB), gangguan pendengaran ringan (41-55 dB), gangguan 

pendengaran sedang (56-70 dB), gangguan pendengaran berat (71-

90 dB), gangguan pendengaran ekstrem/tuli (diatas 91 dB). 

Hambatan pendengaran pada individu tunarungu dapat 

mengakibatkan hambatan dalam berbicara. Sehingga, mereka 

disebut tunawicara.Cara berkomunikasi dengan individu tunarungu 

menggunakan bahasa isyarat.Bahasa isyarat melalui abjad jari yang 
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dipatenkan secara internasional, komunikasi dengan isyarat bahasa 

masih berbeda-beda disetiap Negara.
32

 

Menurut beberapa ahli, tunarungu dapat disebabkan oleh 

enam faktor: 1). Keturunan, 2). Penyakit bawaan dari pihak ibu, 3). 

Komlikasi selama kehamilan dan kelahiran, 4). Radang selaput 

otak (meningitis), 5). Otitis media (radang pada telinga tengah), 

dan 6). Penyakit anak berupa radang atau luka-luka. 

Adapun ciri-ciri anak tunarungu adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan bahasanya terlambat 

2. Tidak bisa mendengar 

3. Lebih sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi 

4. Ucapan kata yang diucapkan tidak begitu jelas 

5. Kurang menanggapi komunikasi yang dilakukan oleh orang 

lain terhadapnya 

6. Sering memiringkan kepala bila disuruh mendengar 

7. Keluar nanah dari kedua telinga 

8. Terdapat kelainan organis telinga.
33

 

3. Tunagrahita 

Tunagrahita digolongkan individu yang memiliki tingkat 

kecerdasan dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidak mampuan 

dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. 

Klasifikasi tunagrahita berdasarkan pada tingkat IQ (Intelligent 

Quotient). Tunagrahita ringan (IQ = 51-70), tunagrahita sedang (IQ 
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= 36-51), tunagrahita berat (IQ = 20-35), dan tunagrahita sangat 

berat (IQ dibawah 20). Pembelajaran bagi penyandang tunagrahita 

lebih dititik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi.
34

 

Adapun ciri-ciri tunagrahita yaitu: Penampilan fisik tidak 

seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar, pada masa 

pertumbuhannya dia tidak mampu mengurus dirinya, terlambat 

dalam perkembangan bicara dan bahasa, cuek terhadap lingkungan 

dan sering keluar ludah dari mulut (ngeces). 

Penyebab tunagrahita yaitu: Anomali genetic atau 

kromosom (Down syndrome, trisotomi pada kromosom 2, fragile X 

syndrome, malformasi kromosom X, yaitu ketika kromosom X 

terbelah dua), penyakit infeksi, terutama pada trimester pertama 

karena janin belum memiliki sistem kekebalan dan merupakan saat 

kritis bagi perkembangan otak, kecelakaan dan menimbulkan 

trauma dikepala, prematuritas (bayi yang lahir sebelum waktunya) 

dan bahan kimia yang berbahaya.
35

 

4. Tunadaksa 

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak 

yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur tulang 

yang bersifat bawaan sakit atau akibat kecelakaan, termasuk 

celebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh.Tingkat gangguan 

masuk kategori ringan bila memiliki keterbatasan dalam 

melakukan aktivitas fisik, tetapi masih bisa ditingkatkan melalui 
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terapi. Sedangkan jika memiliki keterbatasan motorik dan 

mengalami gangguan koordinasi sensorik, dan berat jika memiliki 

keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu 

mengontrol gerakan fisik. 

Antara anak normal dan tunadaksa, memiliki peluang yang 

sama untuk melakukan aktualisasi diri. Hanya saja, banyak orang 

yang meragukan kemampuan dari anak tunadaksa. Perasaan iba 

yang berlebihan selalu membuat seseorang tidak mengizinkan anak 

tunadaksa untuk melakukan kegiatan fisik. 

Adapun ciri-ciri anak tunadaksa yaitu: Anggota gerak tubuh tidak 

bisa digerakkan/lemah/kaku/lumpuh, setiap bergerak mengalami 

kesulitan, tidak memiliki anggota gerak lengkap, hiperaktif/tidak 

dapat tenang dan terdapat anggota gerak yang sama dengan 

keadaan normal pada umumnya.
36

 

5. Tunalaras 

Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan 

dalam mengendalikan emosi dan control sosial. Individu tunalaras 

biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai 

dengan norma dan aturan yang berlaku disekitarnya. Penyebab 

tunalaras terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor internal (dari 

dalam diri) dan faktor eksternal (dari lingkungan sekitar). 

Adapun ciri-ciri tunalaras yaitu: berani melanggar aturan 

yang berlaku, mudah emosi dan suka melakukan tindakan agresif. 

                                                             
36

 Aqila Smart, hlm.45-46 



55 
 

sedangkan penyebab tunalaras adalah kondisi keluarga yang tidak 

baik atau broken home, kurangnya kasih sayang dari orangtua, 

kemampuan sosial dan ekonomi rendah, adanya konflik budaya, 

yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah 

dan kebiasaan keluarga serta memiliki keturunan gangguan jiwa.
37

 

6. Autis 

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang 

didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya 

tidak dapat berhubungan sosial tau komunikasi secara 

normal.Ditinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani 

yang berarti „sendiri‟.Hal ini dilatar belakangi karena anak autis 

pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati 

kesendirian, dan tak ada seorangpun yang mau mendekatinya 

selain orangtuanya. 

Secara neurologis atau berhubungan dengan system 

persarafan, autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami 

hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, 

dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autis 

berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya 

sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, 

banyak yang menganggap bahwa anak autis gila, tidak waras, dan 

sangat berbahaya sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan 

manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.
38
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Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa diterima oleh 

khalayak umum, terkadang anak autis memiliki kemampuan 

spesifik melebihi anak-anak seusianya. Sekalipun demikian, rata-

rata anak autis tidak memiliki kemampuan rata-rata disemua 

bidang.Maka, dapat disimpulkan anak autis juga memiliki 

kemampuan yang bisa dikembangkan sebagai keterampilan dan 

pegangan hidupnya kelak. Hanya saja yang perlu dicermati adalah 

bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan yang 

bagaimana yang harus dipilih. 

7. ADHD (Attention Deficit Hyperactipity disorder) 

ADHD disebut sebagai anak dengan gangguan perhatian 

dan cenderung hiperaktif. Berbeda dengan tunagrahita dan autis 

yang lebih disebabkan oleh gangguan pada otak dan 

perkembangan, ADHD disebut sebagai gangguan perilaku. 

Gangguan ini mungkin dialami oleh hamper setiap anak-anak usia 

balita. Namun, lambat laun banyak anak yang bisa beradaptasi dan 

kembali berkonsentrasi, sedangkan pada sebagian lainnya belum 

mampu melakukannya.
39

 

Dalam perkembangan dirinya secara menyeluruh, anak hiperaktif 

mempunyai permasalahan berkaitan dengan kesulitan melakukan 

koordinasi gerak pada gerak yang menggunakan otot halus dan otot 

besar. Ciri khas sebagai penyandang ADHD adalah sebagai 

berikut: 
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1). Sulit berkonsentrasi 

2). Hiperaktif 

3). Mudah lupa dan kehilangan sesuatu 

4). Sulit berfikir dan mengatur tindakan 

5). Sulit beradaptasi dengan pekerjaan dan tanggung jawab.
40

 

8. Dyslexia 

Dyslexia memiliki beberapa kesulitan dengan bentuk 

tulisan dari bahasa yang disebabkan oleh intelektual, kultural, dan 

emosional. Hal ini ditandai dengan prestasi yang rendah dalam hal 

membaca, menulis, dan mengeja dibandingkan dengan kecerdasan 

anak pada umur kronologis. Kesulitan ini merupakan aspek 

kognitif yang mempengaruhi keterampilan bahasa (tulisan, visual, 

memori jangka pendek, lambat dalam menerima instruksi dan 

mengurutkan angka dan abjad).
41

 

9. Kesulitan belajar 

Individu yang mengalami gangguan pada satu atau lebih 

kemampuan dasar psikologis, khususnya pemahaman dan 

penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis. Gangguan tersebut 

selanjutnya mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, 

berhitung, ataupun berbicara. Penyebabnya antara lain gangguan 

persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, dyslexia, dan afasia 

perkembangan. Individu kesulitan belajar memiliki IQ rata-rata 

atau diatas rata-rata, biasanya mengalami gangguan motorik, 
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persepsi motorik, gangguan koordinasi gerak, gangguan orientasi 

arah dan ruang, serta mengalami keterlambatan perkembangan 

konsep. 

Definisi kesulitan belajar khusus menurut Smith: 

“Kesulitan belajar khusus (specific learning disability) berarti 

suatu gangguan pada satu atau lebih, proses psikologi dasar yang 

meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan, 

yang dapat diwujudkan dengan kemampuan yang tidak sempurna 

dalam mendengar, berfikir, berbicara, membaca, menulis, dan 

mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Istilah ini 

meliputi kondisi-kondisi tertentu seperti gangguan persepsi 

(perceptual andicaps), luka otak (brain injury), disfungsi minimal 

otak/DMO (minimal brain dysfunction/MBD), disleksia (dyslexia), 

dan aphasia perkembangan (developmental aphasia). Istilah ini 

tidak termasuk anak-anak yang mempunyai masalah-masalah 

belajar (learning problems) yang diakibatkan terutama faktor 

penglihatan, pendengaran, atau gangguan gerak, terbelakang 

mental, ketidak stabilan emosi, atau hal-hal yang merugikan dari 

lingkungan, mental, budaya, ataupun ekonomi”.
42

 

10. Kemunduran (Retardasi) Mental 

Dalam bahasa medis, kemunduran mental disebut dengan 

retardasi mental. Retardasi mental adalah keadaan ketika inteligensia 

individu mengalami kemunduran atau tidak dapat berkembangan 
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dengan baik. Masa itu terjadi seja indivdu dilahirkan. Biasanya, 

terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi 

gejala utama adalah perkembangan mental yang sangat kurang. 

Retardasi mental disebut juga oligofrenia (oligo artinya „kurang‟ atau 

„sedikit‟ dan fren artinya „jiwa‟ atau „tuna-mental‟). 

Kemunduran mental bukanlah suatu penyakit yang 

mematikan, meskipun kemunduran mental merupakan hasil dari 

proses patologik didalam otak yang memberi gambaran 

keterbatasan terhadap intelektualnya dan fungsi adaptif. 

Kemunduran mental ini juga dapat terjadi dengan atau tanpa 

gangguan kejiwaan dan cacat fisik.
43

 

3. Pembelajaran Agama untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau yang berkelainan, baik 

itu berkelainan fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya, 

tidak sama mendidik seperti anak normal, sebab selain memerlukan 

pendekatan yang khusus juga memerlukan strategi yang khusus. Hal 

ini semata-mata karena sesuai pada kondisi yang dialami ABK. Oleh 

karena itu, melalui pendekatan dan strategi khusus dalam mendidik 

ABK, diharapkan ABK mampu menerima kondisinya, melakukan 

sosialisasi dengan baik, mampu berjuang sesuai dengan 

kemampuannya,  memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan, dan 

menyadari sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
44
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Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik. Interaksi tersebut banyak faktor yang 

mempengaruhinya, seperti adanya pendidik yang memegang peranan 

penting selama proses pembelajaran berlangsung, untuk meningkatkan 

efektifitas pembelajaran, seorang pendidik harus menguasai beberapa 

metode pembelajaran, selain itu perlu adanya media pembelajaran 

yang akan mendukung dalam proses pembelajaran, serta evaluasi atau 

penilaian untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses 

pembelajaran tersebut.
45

 

 

C. Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Belajar ABK dan 

Faktor Penentu Keberhasilan Dalam Penggunaan Metode 

Pembelajaran ABK 

Faktor yang mempengaruhi ketidak percayaan diri peserta didik ABK 

adalah cara mereka beradaptasi dengan orang sekitar, keterbatasan intelektual 

mereka disebabkan karena mereka memiliki IQ jauh dibawah normal, 

sehingga juga mengakibatkan mereka sulit untuk berkomunikasi dan 

bersosialisasi dengan yang lain. Adapun faktor yang lain, terkadang peserta 

didik ABK juga dihina oleh orang sekitar mereka. Artinya faktor sekeliling 

dan sekitar benar-benar berperan serta dan sangat mempengaruhi kemajuan 

dan perkembangan rasa percaya dirinya. 
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Maka dapat digolongkan dalam dua faktor yang sangat mempengaruhi dan 

memiliki peran penting untuk perkembangan belajar peserta didik ABK yaitu: 

1. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu 

itu sendiri.Faktor internal terdiri dari faktor biologis yang meliputi segala 

hal berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang 

bersangkutan, yaitu kondisi fisik dan kondisi kesehatan. Faktor psikologis 

meliputi segala hal yang berkaitan dengan mental seseorang, misalnya 

keterbatasan intelektual yang disebabkan karena memiliki IQ jauh 

dibawah normal, sehingga mengakibatkan peserta didik ABK sulit untuk 

berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yang lain. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar 

individu itu sendiri. Salah satu kejadian yang menyangkut faktor 

eksternal adalah orangtua yang terkadang menuntut terhadap anak, 

dimana orangtua menginginkan agar si anak tersebut memiliki daya 

kemampuan sama seperti anak normal. Maka tuntutan inilah yang 

nantinya bukan menjadikan anak berkembang, namun sebaliknya 

justru akan memperlambat perkembangan sianak, dikarenakan metode 

cara mendidik anak yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh seorang anak dan kurangnya rasa kesadaran orangtua 

terhadap anak. Contoh lain mengenai faktor eksternal juga dari pengaruh 

guru pendidik disekolah, dan teman-teman belajar mereka disekolah, baik 

dengan teman regular, maupun teman sesama ABK.
46
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Dapat peneliti simpulkan, bahwa faktor eksternal yang memiliki 

pengaruh besar terhadap kemajuan atau kemunduran anak tergantung 

dari lingkungan, orangtua, guru pendidik, dan teman-teman belajar 

mereka, baik saat dirumah maupun mereka saat disekolah. 

Menurut para ahli bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pembeajaran adalah faktor keluarga. Peserta didik berangkat dari rumah ke 

sekolah tidak hanya membawa buku, membawa uang saku namun juga 

membawa latar belakanng ideology dari rumah, serta membawa asumsi-

asumsi dasar yang ia bangun dari lingkungan keluarga. Slameto membagi 

faktor keluarga ini menjadi tujuh faktor yaitu orangtua mendidik, relasi 

antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orangtua dan latar belakang budaya.
47

Selain dari Slameto, Toto Fathoni dan Cepi Riyana juga memiliki 

pendapat tentang faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar 

peserta didik yaitu faktor waktu, yang mana Toto Fathoni dan Cepi Riyani 

membagi lagi menjadi dua faktor. Pertama, yang menyangkut jumlah 

waktu, berapa jumlah waktu yang tersedia untuk proses pembelajaran. 

Kedua, yang menyangkut kondisi waktu, kapan pembelajaran itu 

dilaksanakan (Pagi, siang, sore atau malam) kondisinya akan berbeda. Hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang terjadi.
48

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu metode pembelajaran adalah dengan melihat kondisi 

peserta didik dan waktu yang telah disediakan untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. 
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