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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia yang akan 

berlangsung sepanjang hidup, sehingga manusia lebih bermartabat. Melalui 

pendidikan manusia bisa menjadi makhluk yang terbaik buat dirinya dan bermakna 

bagi makhluk lainnya. Oleh sebab itu, Negara sudah seharusnya mempunyai 

kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik serta bermutu kepada 

setiap warganya dengan tidak mengecualikan bagi penyandang disabilitas. Mereka 

juga berhak memperoleh pendidikan yang sama.1 

  Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan serta mempunyai 

tempat untuk proses belajar dalam mengembangkan IQ (Intelegene Quetient), EQ 

(Emotional Quotient), SQ (Spiritual Quotient), dan skill serta potensi yang terpendam 

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. 

Namun, tidak semua anak terlahir dalam kondisi normal dan sempurna. Masih banyak 

kita jumpai anak-anak yang lahir secara tidak normal yang memiliki gangguan pada 

pergangguan fisik dan mentalnya.2 

 Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk mengantikan 

kata ”anak luar biasa (ALB)” yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak 

berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. 

Istilah anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan luar biasa secara eksplisit 
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ditujukan kepada anak yang dianggab memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi 

anak-anak normal umumnya, dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku 

sosialnya atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya.3 

Semua anak berhak untuk untuk mendapatkan pendidikan tidak terkecuali 

anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dapat dikaitkan dengan 

keluarbiasaan. Dalam berbagai terminologi anak luar biasa sering disebut juga anak 

berkelainan. Anak luar biasa sudah menjadi suatu hal umum apabila 

perkembangannya berbeda dengan anak normal lainnya. Kirk dan Gallagher serta 

Smith dan Ruth mendefinisikan anak luar biasa sebagai anak yang berbeda dari anak-

anak normal dalam beberapa hal (a) ciri-ciri mental, (b) kemampuan panca indra, (c) 

kemampuan komunikasi, (d) perilaku sosial, atau (e) sifat-sifat fisiknya.4 oleh sebab 

itu guru sebagai seorang pendidik harus kreatif dan mempunyai kompetensi yang 

memadai untuk mengajarkan sebuah ilmu kepada murid-muridnya.  

 Tuhan menciptakan manusia termasuk anak berkebutuhan khusus di muka 

bumi ini sama seperti anak yang lainnya. Anak berkebutuhan khusus sebenarnya 

memiliki potensi diri yang terpendam meskipun kekurangan dalam hal fisik ataupun 

kognitif itu tidak akan jadi halangan untuk berprestasi. Namun, dalam realita yang ada 

anak berkebutuhan khusus di marginalkan dalam memperoleh pendidikan, misalkan 

bagi mereka yang kekurangan fisik (difabel) harus tersingkir dalam dunia pekerjaan 

maupun pendidikan. Sehingga, mereka anak berkebutuhan khusus mendapatkan 

layanan yang berbeda dalam dunia pendidikan karena hambatan yang mereka miliki 
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dalam dimensi kehidupan dan harus terpisah dengan anak-anak normal lainnya agar 

tidak mengganggu proses pembelajaran.5  

 Selama ini siswa yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan 

fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya 

masing-masing yang disebut dengan sekolah luar biasa. Pendidikan Sekolah Luar 

Biasa (SLB) tanpa disadari telah membangun tembok ekslusifisme bagi siswa 

berkebutuhan khusus.  

 Tembok ekslusifisme tersebut selama ini tanpa disadari telah menghambat 

proses saling mengenal antara anak difabel dengan yang normal, akibatnya dalam 

berinteraksi sosial dimasyarakat kelompok difabel menjadi komunitas teralienasi dari 

dinamika masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok 

difabel atau perbedaan kemampuan. Sementara kelompok difabel sendiri merasa 

keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat 

disekitarnya. Maka dari inilah muncul konsep pendidikan inklusi.  

Menciptakan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti yang baik, serta 

bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia bisa dilakukan dengan mengajarkan 

ilmu Pendidikan Agama Islam sejak dini sehingga anak didik dapat memahami 

sekaligus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam, karena sesuai 

dengan tujuan pendidikan Islam yaitu, membina dan mendasari kehidupan peserta 

didik dengan nilai agama sekaligus ilmu pendidikan Islam.6  

Penanaman nilai religiusitas sangat penting untuk diberikan kepada peserta 

didik agar terbentuk kepribadian dan akhlaknya. Realita yang ada anak didik banyak 

memperoleh  pengalaman keagamaan dari perlakuan yang dia rasakan, perbuatan atau 

tindakan yang dilihatnya serta ucapan yang ia dengar dalam lingkungannya sehari-
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hari. Dalam agama Islam untuk membentuk kepribadian anak didik yang bebudi luhur 

harus berlandaskan Al-Qur’an dan As-sunnah yang telah di sampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW.7 

Pembelajaran agama Islam dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus agar 

setelah selesai menempuh pendidikannya bisa dijadikan sebagai pandangan hidup 

serta memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.8 

Metode pembelajaran yang dapat digunakan dengan baik sangat membantu bahkan 

mempermudah peserta didik dalam memahami pelajaran meskipun dengan adanya 

keterbatasan (difabel) yang dimilikinya, karena untuk mempelajarai agama itu luas 

sehingga tidak memandang orang itu normal ataupun memiliki kekurangan 

(disabilitas).9 

Tantangan guru pendidikan agama Islam khususnya untuk siswa berkebutuhan 

khusus agar bisa memberikan instruksi kepada mereka baik di kelas maupun di luar 

kelas. Kadang-kadang seorang pendidik harus lebih sabar untuk memberikan instruksi 

apabila mereka berada di luar kendali emosi, dan harus bisa menciptakan suasana 

yang menarik untuk belajar, memberikan masukan, membantu setiap kesulitan serta 

mengkondisikan untuk sebuah kelas yang nyaman bagi semua siswa. 

 SMP Muhammadiyah 2 Malang berdiri pada tahun 1965 terus berkembang 

sampai sekarang, dan merupakan salah satu tempat yang menyediakan pendidikan 

inklusi sehingga hampir setiap tahun sekolah ini selalu menerima anak berkebutuhan 

khusus. Pendidikan inklusi itu sendiri merupakan sekolah reguler yang di dalamnya 

terdapat anak berkebutuhan khusus dan terdapat guru pendamping yang siap 

menangani anak difabel tersebut. SMP Muhammadiyah 2 Malang mempunyai 9 kelas, 
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setiap angkatan terdiri dari 3 kelas, dan setiap kelas terdapat kurang lebih 30 siswa, 

dua sampai 5 diantaranya ada anak berkebutuhan khusus. Secara keseluruhan sekolah 

ini memiliki siswa sebanyak 223, dan 29 diantaranya merupakan anak berkebutuhan 

khusus. Peneliti memilih kelas 7 sebagai objek penelitian karena terdapat cukup 

banyak anak berkebutuhan khusus yang beragam.  

SMP Muhammadiyah 2 Malang merupakan sekolah yang cukup banyak 

diminati oleh kalangan masyarakat karena pelayanan yang baik serta fasilitas yang 

cukup mumpuni terutama dalam hal keagamaan sehingga anak didik nantinya bisa 

meningkatkan religiusitas keagamaannya dengan baik dan bisa menjadi pedoman 

hidup untuk kedepannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya berbagai macam 

program keagamaan yang ada di sekolah ini, salah satunya iyalah BIMENSI yang 

merupakan singkatan dari bimbingan mental spiritual yang didalamnya anak didik di 

ajarkan atau dibiasakan untuk melaksanakan sholat dhuha dan ngaji bersama sebelum 

memulai pembelajaran.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam dan 

menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Metode Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas siswa ABK (anak 

berkebutuhan khusus) di SMP Muhammadiyah 2 Malang”.    

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana religiusitas siswa ABK (anak berkebutuhan khusus) di SMP 

Muhammadiyah 2 Malang.  

2. Apa saja metode pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

religiusitas siswa ABK (anak berkebutuhan khusus) di SMP Muhammadiyah 2 

Malang. 
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3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan 

religiusitas ABK (anak berkebutuhan khusus) di SMP Muhammadiyah 2 Malang. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan religiusitas siswa ABK (anak berkebutuhan khusus) di SMP 

Muhammadiyah 2 Malang 

2. Mendeskripsikan metode pembelajaran pendidikan dalam meningkatkan 

religiusitas  siswa ABK (anak berkebutuhan khusus) di SMP Muhammadiyah 2 

Malang.  

3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

religiusitas ABK (anak berkebutuhan khusus) di SMP Muhammadiyah 2 Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

Secara teori 

1. Hasil dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam pemikiran pendidikan 

Islam terutama tentang metode pembelajaran pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan religiusitas siswa ABK (anak berkebutuhan khusus) di SMP 

Muhammadiyah 2 Malang. 

Secara praktis 

1. Bagi peneliti 

Bisa menjadi PElatihan bagi pribadi mengenai pendidikan agama Islam agar 

bertambah wawasan serta pengalaman peneliti.  

2. Bagi Guru PAI 

Bisa menjadi pembelajaran bagi guru PAI untuk bisa meningkatkan religiusitas 

siswa khususnya ABK (anak berkebutuhan khusus) dengan cara yang berbeda 

terutama dalam hal metodenya seperti apa. 
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E. Penegasan Istilah 

Bagi para pembaca agar lebih mudah memahami dan tidak salah penafsiran 

nantinya, yang ada dalam skripsi yang berjudul “Metode Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan religiusitas siswa ABK (anak berkebutuhan 

khusus) di SMP Muhammadiyah 2  Malang, oleh sebab itu peneliti ingin memberikan 

sebuah penegasan sekaligus penjelasan terkait judul, dengan maksud agar pembaca 

tidak memberikan pengertian lain dari pada pikiran peneliti, sehingga peneliti dan 

pembaca memiliki pemahaman yang sama. Istilah yang perlu adanya penjelasan dari 

peneliti terkait skripsi di atas, yaitu: 

1. Metode 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara yang teratur 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan 

yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

suatu guna mencapai tujuan yang di kehendaki.10 

Maksud dari metode disini ialah cara atau tahapan yang digunakan/dilakukan 

oleh guru pendidikan agama Islam  terhadap peserta didik terutama pada anak 

berkebutuhan khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.  

2. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, yang terjadi 

antara guru dan siswa. Dikatakan demikian karena kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah dirumuskan 

sebelumnya.11  

Jadi, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh seorang 

pendidik untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Penyampaian 
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berlangsung dalam interaksi edukatif, metode pembelajaran dapat diartikan cara 

yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran.12 

3. Pendidikan Agama Islam 

Kata “pendidikan” yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa 

Arabnya adalah “tarbiyah”, dengan kata kerja “rabba”. Kata kerja rabba 

(mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti terlihat 

dalam ayat Al-Qur’an diantaranya: 

 َربِّاْرَحْمُهَماَكَماَربَّيَانِيَصِغيًرا

Artinya: 

“Ya Tuhan, sayangilah keduanya (ibu bapakku) sebagaimana mereka 

telah mengasuhku (mendidikku) sejak kecil.” (Q.S. 17 Al-Isra’ 24) 

Dalam ayat lain kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut: 

 قَاََلَلَْمنَُربَِّكِفينَاَوِليًداَولَبِثْتَِفينَاِمْنعُُمِرَكِسنِينََ

Artinya: 

“Berkata (Fir’aun kepada Nabi Musa), bukankah kami telah 

mengasuhmu (mendidikmu) dalam keluarga kami, waktu kamu masih kanak-

kanak dan tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.” (Q.S. 26 Asy-

Syura 18)13 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang diberikan kepada peserta 

didik berupa pengajaran bimbingan, dan pengasuhan agark kelak ketika peserta 

didik tersebut sudah menyelesaikan pendidikannya dia dapat memahami, 
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menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai 

pedoman hidup untuk pribadi maupun kehidupan dalam bermasyarakat.14  

Jadi maksud dari pendidikan agama Islam disini ialah seorang pendidik yang 

ingin menyalurkan ilmu agamanya sehingga siswa menjadi anak yang bisa 

mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.  

4. Religiusitas 

Suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif yang menjadikan seseorang 

disebut sebagai orang beragama dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. 

Religius meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual 

agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama dan sikap sosial 

keagamaan. 15 Religiusitas dalam konteks ini siswa bisa menjalankan nilai-nilai 

keagamaan dengan baik dan benar terutama anak berkebutuhan khusus.  

5. Siswa ABK (anak berkebutuhan khusus) 

Kirk dan Gallagher serta Smith dan Ruth mendefinisikan anak luar biasa 

sebagai anak yang berbeda dari anak-anak normal dalam beberapa hal (a) ciri-ciri 

mental, (b) kemampuan panca indra, (c) kemampuan komunikasi, (d) perilaku 

sosial, atau (e) sifat-sifat fisiknya.16  

Anak berkebutuhan khusus disini yang dimaksud peneliti ialah siswa yang 

tidak sama atau punya kelainan dalam hal tertentu/ketunaan dengan siswa normal 

lainnya seperti anak autis, hiperaktif yang ditandai dengan gerakan-gerakan yang 

berlebihan, slow learning tunagrahita dan lain sebagainya.  
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F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa bab sehingga menjadi lebih 

mudah bagi para pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini dan pembaca bisa 

memberikan ulasan dalam antisipasi masalah yang ada di dalamnya. Penulisan 

sistematika skripsinya yaitu: 

BAB 1: pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika peneltian.  

BAB II: kajian pustaka yang di dalamnya terdapat kajian pustaka tentang metode 

pembelajaran pendidikan agama Islam, metode pembelajaran pendidikan agama 

Islam, religiusitas, ABK (anak berkebutuhan khusus) dan faktor penghambat dan 

faktor pendukung dalam meningkatkan religiusitas anak berkebutuhan khusus.  

BAB III: metode penelitian yang didalamnya terdapat pendekatan sekaligus jenis 

penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data.  

BAB IV: penyajian data dan pembahasan yang didalamnya terdapat deskripsi lokasi 

peneltian, penyajian dan analisis data.  

BAB V: Penutup yang didalamnya terdapat beberapa kesimpulan dari hasil peneltian, 

serta saran-saran untuk meningkatkan religisitas anak berkebutuhan khusus di SMP 

Muhammadiyah 2 Malang. 

 


