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نْ َيا فَ َعَلْيِه ِِبْلِعْلِم، َوَمْن  َا فَ َعَلْيِه ِِبلِعْلمِ َمْن أَرَاَد الدُّ أَرَاَد اآلِخَرَه فَ َعَلْيِه ِِبْلِعْلِم، َوَمْن أَرَاَدُهم  

 
"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai 

ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan 

barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia 
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ABSTRAK 

Robi Cahyadi, 2022, Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB 

ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali Tahun Ajaran 2021/2022, 

Skripsi ; Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN 

Raden Mas Said Surakarta. 

Pembimbing ; Dr. Fauzi Muharom, M. Ag. 

Kata Kunci : Pembelajaran Pendidikan Agama Islam , Anak Berkebutuhan 

Khusus 

 Pendidikan Agama Islam merupakan hal yang sangat penting bagi semua 

manusia termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam bagi anak berkebtuhan khusus tentu berbeda dengan 

pembelajaran anak normal pada umumnya. Dengan keterbatasan yang ada ABK 

tentu ada hambatan dan kendala tersendiri dalam pembelajaran, apalagi dengan 

latar belakang pendidik yang tidak memiliki background pendidikan luar biasa, 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Agama di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari 

Boyolali Tahun Ajaran 2021/2022.   

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SLB ABCD 

Tunas Pembangunan 2 Nogosari Boyolali. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

September 2021 sampai pada bulan April 2022. Subjek dari penelitian ini adalah 

Guru Pendidikan Agama Islam. Informan dalam penelitian ini siswa tuna grahita 

kelas 6 SD dan Kepala SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari Boyolali. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber 

dan metode. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interactive 

model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

 Hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali Tahun Ajaran 

2021/2022 menunjukan bahwa, guru  PAI tidak membuat perencanaan dengan baik, 

guru PAI tidak membuat silabus pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi 

menjadi tiga bagian yakni pendahuluan berisi penyampaian motivasi dan apersepsi, 

kegiatan inti berisi penyampaian materi dimana dalam pembelajaran tersebut 

metode yang digunakan Guru PAI adalah Tanya jawab, ceramah, dan demonstrasi. 

Sedangkan media yang sering digunakan adalah gambar. Materi PAI yang 

disampaikan disederhanakan dan ditekankan pada materi fiqih dan akhlak, serta 

kegiatan penutup yang berisi pengulangan materi serta pemberian tugas. Evaluasi 

pembelajaran dilakukan dengan dua cara yakni sumatif dan formatif.  
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ABSTRACT 

Robi Cahyadi, 2022, Implementation of Islamic Religious Education Learning at 

SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali Academic Year 2021/2022, 

Thesis ; Islamic Religious Education Study Program, Tarbiyah Faculty, UIN Raden 

Mas Said Surakarta. 

Advisor ; Dr. Fauzi Muharom, M.Ag. 

Keywords : Learning Islamic Religious Education, Children with Special 

Needs 

 Islamic Religious Education is very important for all human beings, 

including for children with special needs. The learning process of Islamic Religious 

Education for children with special needs is certainly different from that of normal 

children in general. With the limitations that ABK has, of course there are its own 

obstacles and obstacles in learning, especially with the background of educators 

who do not have an extraordinary education background. The purpose of this 

research is to find out how the implementation of Religious Education Learning at 

SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari Boyolali Academic Year 2021 /2022. 

 This type of research is a qualitative field research using a descriptive 

approach. This research was conducted at SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 

Nogosari Boyolali.This research was conducted from September 2021 to April 

2022. The subject of this research was Islamic Religious Education Teachers. The 

informants in this study were mentally retarded students in grade 6 elementary 

school and the head of SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari Boyolali. This 

study used observation data collection techniques, interviews and documentation. 

In testing the validity of the data used triangulation techniques sources and methods. 

Then it was analyzed using the interactive model analysis technique of Miles and 

Huberman, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. 

 The results of research regarding the Implementation of LearningIslamic 

Religious Education at SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali for 

the 2021/2022 Academic Year shows that, Islamic Religious Education teachers do 

not plan well, Islamic Religious Education teachers do not make a learning syllabus. 

Learning activities are divided into three parts, namely the introduction containing 

the delivery of motivation and apperception, the core activity contains the delivery 

of material where in the learning the methods used by the PAI teacher are questions 

and answers, lectures, and demonstrations. While the media that is often used is the 

image. The PAI material presented was simplified and emphasized on fiqh and 

morals material, as well as closing activities which contained repetition of material 

and assignments. Evaluation of learning is done in two ways, namely summative 

and formative. 
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DAFTAR TABEL 

 

Tabel  1.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan wadah bagi manusia untuk belajar dan 

mengembangkan diri dalam rangka mengembangkan seluruh potensi dan 

bakat yang ada dalam diri manusia. Disisi lain  pendidikan juga merupakan 

hak dan kewajiban setiap manusia, dimana di dalam pendidikan terdapat 

suatu proses pengembangan diri dan sosial. Dengan pendidikan manusia 

akan lebih mudah menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan pendidikan 

merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari manusia 

(Sogeng, 2016 : 3). 

 Menurut Al Ghazali dalam (Firmansyah, 2019 : 82 ) pendidikan 

adalah usaha untuk menanamkan akhlak yang baik serta menghilangkan 

akhlak buruk dalam diri manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Pendidikan juga diartikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan 

kemampuan dan pemahaman tentang ilmu  yang berlangsung sepanjang 

hayat serta menjadi jalan manusia untuk  memenuhi tanggung jawabnya 

sebagai seorang hamba dan makhluk ciptaan allah. 

 Tidak hanya berhenti pada menghilangkan sifat buruk dan 

menggantinya dengan sifat baik. Pendidikan juga merupakan bagian dari 

dasar peradaban dan budaya, pendidikan membawa kita untuk berfikir dan 

mengerti akan sesuatu menjadikan kita sebagai manusia yang beradab 

sehingga mampu menumbuhkan karakter pada diri sendiri. Tujuannya 
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akhirnya adalah menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. 

Pendidikan juga merupakan hal penting bagi diri sendiri, dengan pendidikan 

kita akan mendapatkan keahlian yang kaitanya dengan perkembangan karir 

dan pekerjaan kita dimasa depan. Keahlian merupakan sebuah kemampuan 

secara mendalam tentang sesuatu yang berguna bagi masa depan, dengan 

pendidikan yang baik dan layak akan mempermudah kita dalam 

mewujudkan impian ( A. Yayan, 2019 : 69). 

 Sesorang yang berpendidikan akan lebih mudah dalam 

menyelesaikan sebuah masalah, Pendidikan juga menjadi  penerang dan 

menghapus rasa ketidaktahuan dalam diri manusia, menghilangkan 

kebingungan, kebodohan dan membantu dalam penyesuaian diri 

dilingkungan sekitar.   

 Pendidikan erat kaitanya dengan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, karena pendidikan merupakan jalan serta tolak ukur maju 

mundurnya suatu bangsa. pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber 

daya manusia yang baik begitu juga sebaliknya, oleh karena itu setiap 

negara wajib memberikan pelayanan pendidikan sebaik mungkin kepada 

warga negaranya demi terciptanya manusia yang berintelektual yang 

mampu membawa kemajuan bagi bangsa itu sendiri.  

 Tujuan dari negara Indonesia sendiri adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 

alenia ke-empat tahun 1945. Artinya negara mengusahakan memberikan 

layanan pendidikan yang layak guna terciptanya sumber daya manusia yang 
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bertakwa, berkompeten dan berakhlakul karimah sebagai upaya 

melaksanakan tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.  

 Sejalan dengan hal tersebut pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  

berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi  

warga  negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-Undang 

no 20 tahun 2003). 

 Dalam undang-undang dasar nomor  20 tahun 2003 tentang 

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ditekankan bawasanya 

penyelenggaraan pendidikan Di Indonesia dilakukan secara demokratis, dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa yang 

dilaksanakan sepanjang hayat melalui pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik. 

 Artinya setiap warga negara Di Indonesia berhak dan wajib 

mendapatkan pendidikan, warga negara yang dimaksud  adalah semua 

orang tak terkecuali adalah mereka yang mempunyai kelainan dan 

keterbatasan. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang Undang Dasar No 20 

tahun 2003 pasal 5 bawasanya setiap warga negara mendapatkan hak yang 
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sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan warga negara yang 

memiliki kelainan fisik, mental dan emosi mendapatkan pendidikan khusus.  

 Dengan memberikan kesempatan yang sama pada anak-anak 

berkebutuhan khusus tentu saja akan banyak berdampak baik bagi semua 

pihak mulai dari tingginya angka partisipasi pendidikan anak berkebutuhan 

khusus dan memangkas jarak kesenjangan dengan anak normal. Paling tidak 

dengan pendidikan, anak-anak berkebutuhan dapat menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan 

sekitar.  

 Anak berkebutuhan khusus di definisikan sebagai anak-anak yang 

berbeda dengan yang lainnya, meliputi tingkah laku, komunikasi, ciri-ciri 

mental dan fisik. Beberapa dari mereka mengalami gangguan kesulitan 

belajar, kemampuan intelektual, gangguan perilaku dan gangguan fisik. 

Dengan kekurangan atau gangguan  tersebut tentunya  membutuhkan upaya 

dan perhatian yang lebih atau khusus bagi anak berkebutuhan khusus agar 

mereka mampu berkembang secara maksimal (Zaitun, 2017 : 111). 

 Keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus bervariasi 

mulai yang ringan sampai yang berat. Keberadaan anak berkebutuhan 

khsusus sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat yang ada di semua 

strata sosial, dan di semua lingkungan tidak dapat dihapuskan. Sehingga 

dalam upaya memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 

diperlukan usaha yang lebih dibandingkan dengan anak normal. 
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 Dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus diharapkan mampu 

menerima kekurangan yang ia miliki, mampu melakukan interaksi dan 

bersosialisasi dengan baik dengan keterbatasan mereka,  berkembang sesuai 

dengan kemampuannya karena setiap manusia pasti memiliki potensi yang 

terpendam tidak mungkin tuhan menciptakan manusia yang tidak ada 

manfaatnya. Anak berkebutuhan khusus juga diharapkan mampu 

meningkatkan keterampilan dan sadar bahwa ia juga bagian dari masyarakat 

(Husna , 2019 : 213)  Sebagaimana dalam al quran surat Abasa ayat 1-10 

ٰ ﴿َعَبَس َوتَ وَ  ٰى ﴿٢﴾ َأن َجاَءهم اْْلَْعَمٰى ﴿١َّلى ﴾ َأْو ٣﴾ َوَما يمْدرِيَك َلَعلىهم يَ زىكى

رم فَ َتنَفَعهم الذِِّْكَرٰى ﴿ ا َمِن اْستَ ْغََنٰ ﴿٤َيذىكى ٰى ﴿٥﴾ أَمى ﴾ َوَما ٦﴾ َفأَنَت َلهم َتَصدى

ٰى ﴿ ا َمن َجاَءَك َيْسَعٰى ﴿٧َعَلْيَك َأَّلى يَ زىكى وَ ٨﴾ َوأَمى ﴾ َفأَنَت ٩ََيَْشٰى ﴿ ﴾ َوهم

ٰى ﴿ ﴾١٠َعْنهم تَ َلهى  

Artinya:  

1.Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. 2. Karena telah datang 

seorang buta kepadanya. 3.Tahukah kamu barangkali ia ingin 

membersihkan dirinya (dari dosa), 4. Atau dia (ingin) mendapatkan 

pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? 5. Adapun 

orang yang merasa dirinya serba cukup 6. Maka kamu melayaninya. 7. 

Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri 

beriman. 8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera 

untuk mendapatkan pengajaran. 9. Sedang ia takut kepada (Allah). 10 Maka 

kamu mengabaikannya. 
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 Ayat tersebut diturunkan untuk menegur Nabi Muhammad yang 

mengabaikan orang cacat (orang buta) yang datang untuk meminta petunjuk  

sembari memotong pembicaraan Nabi yang sedang berdakwah, sehingga 

Nabi sampai mengerutkan dahinya dan berpaling dari orang cacat tadi 

kemudian turunlah ayat  terebut. Melalui ayat diatas Allah memberi teguran 

kepada Nabi Muhammad yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi umat 

manusia untuk memberikan perhatian dan tidak mengabaikan orang yang 

cacat ataupun berkelainan lainnya.(Shihab, 2002: 64) 

 Ayat tersebut secara khusus memerintahkan kepada kita untuk 

berlaku adil, kasih sayang dan senantiasa berlaku bijak kepada orang-orang 

yang cacat, dengan menjaga kepedulian dan memperhatikan pendidikannya. 

Berdasarkan hal tersebut upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk 

kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus adalah dengan memberikan 

Pendidikan Agama Islam terhadap anak berkebutuhan khusus supaya 

mereka mampu melaksanakan tugas dan  kewajibannya sebagai seorang 

manusia dan muslim yang taat.  

 Sekolah luar biasa  menjadi harapan dan rujukan pendidikan bagi 

anak-anak berkebutuhan khusus, karena dalam sekolah sekolah luar biasa 

telah disiapkan secara khusus berbagai pengajaran keterampilan dan 

kemampuan dasar di samping pembelajaran yang bersifat akademik yang 

tidak terdapat dalam sekolah-sekolah formal pada umumnya. Sekolah luar 

biasa merupakan salah satu jenis pendidikan segresi yang disiapkan bagi 
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anak berkebutuhan khusus yang memisahkan diri dari anak-anak normal 

dengan konsep dan desain pembelajaran yang berbeda. 

 Pendidkan luar biasa dirancang untuk merespon karakteristik unik 

anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat diakomodasi dengan kurikulum 

standar. Sistem pendidikan luar biasa yang memisahkan antara anak 

ketunaan dengan anak normal ditujukan untuk mencapai efektifitas 

pembelajaran dan mampu memaksimalkan potensi yang ada pada anak 

berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan luar biasa berkembang 

seiring dengan dukungan dari pemerintah hal itu diwujudkan dengan 

semakin banyaknya sekolah luar biasa yang tersebar di daerah daerah. 

 Penyelenggaraan sistem pendidikan luar biasa di Indonesia telah ada 

sejak pertama kali berdiri bagi tuna netra pada tahun 1906 di Bandung oleh 

Dr Westhoff. Lembaga tersebut diawali dengan mengumpulkan orang-

orang tuna netra baik dewasa ataupun anak-anak dimana didalamnya 

terdapat asrama dan latihan kerja dalam bentuk shelteres workshop (Moh 

Amin, 1992: 37).   

 Seiring dengan berjalannya waktu pendidikan luar biasa terus 

berkembang dan keberadaannya semakin terjamin oleh undang-undang 

yang berlaku. Gerakan wajib belajar enam tahun menjadi bagian terbesar 

dalam pengaruh perkembangan pendidikan luar biasa di Indonesia yang 

mewajibkan anak untuk bersekolah minimal tamat sekolah dasar. Dengan 

adanya hal tersebut tentunya sekolah luar biasa yang ada tidak akan mampu 

menampung anak-anak luar biasa, sehingga banyak berdiri sekolah luar 
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biasa baru sesuai dengan ketunaan seperti SLB A untuk tuna netra, SLB B 

untuk tuna rungu  dan di perkenalkannya sekolah dasar luar biasa  (SDLB) 

yang setara dengan sekolah dasar. Selama ini pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah luar biasa tidak berbeda jauh dengan sekolah pada umumnya, 

kurikulum yang ditetapkan di sekolah luar biasa sama dengan sekolah 

umum yang berlaku dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan jam belajar yang berbeda. 

 Dalam sebuah pendidikan terdapat komponen yang paling penting 

baik itu pendidikan regular maupun pendidikan luar biasa yaitu proses 

pembelajaran, yang melibatkan peserta didik sebagai objek dalam 

pendidikan dan seorang pendidik. Proses pembelajaran merupakan proses 

yang disengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar 

dalam diri individu. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan sesuatu hal 

yang bersifat eksternal dan sengaja dirancang untuk mendukung terjadinya 

proses belajar internal dalam diri individu.(Elihami & Syahid, 2018 :90) 

 Peran pendidik dalam proses pembelajaran sangatlah vital, berhasil 

tidaknya sebuah  pembelajaran dalam kelas tergantung bagaimana 

kompetensi seorang guru. Guru yang berkompeten adalah seorang yang 

perfesional  dimana ia  memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang 

keguruan, yang mampu mengkondisikan kelas, memilih model 

pembelajaran  termasuk  penguasaan materi di dalam kelas, serta memiliki 

perencanaan pembelajaran dan evalausi pembelajaran sebagai tolak ukur 

tingkat keberhasilan pembelajaran (Hamid, 2017: 277). 
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 Suatu proses pembelajaran tidak akan pernah lepas dari sebuah 

permasalahan, baik dari sisi pendidik itu sendiri atau dari peserta didik. 

salah satunya yaitu terkait dengan proses pembelajaran itu sendiri yang 

meliputi evaluasi dalam pembelajaran dimana nilai menjadi tolak ukur 

tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dapat memberikan 

efek kepada peserta didik itu sendiri ataupun orang lain.  

 Pendidikan Agama Islam merupakan hal yang sangat penting 

ditanamkan kepada peserta didik  termasuk anak berkebutuhan khusus, 

sebagai seorang manusia anak berkebutuhan khusus juga merupakan 

makhluk allah yang dikenai taklif (beban hukum) yang membuat mereka 

harus menjalankan syariat agama sesuai dengan keadaan mereka. Selain itu 

implementasi Pendidikan Agama Islam sangat dekat dengan kehidupan 

sehari hari, dimana Pendidikan Agama Islam  sendiri lebih mengedapankan 

aspek afektif (sikap) daripada pengetahuan dan keterampilan.  

 Seorang pendidik di Sekolah luar biasa tentunya memiliki tantangan 

tersendiri dalam melaksanakan pembelajaran khususnya Pendidikan Agama 

Islam di dalam kelas baik dari segi penguasaan materi, pemilihan strategi 

dan penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kekurangan anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut tentu saja dilakukan 

agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.  

 Bagi seorang pendidik mengajar anak berkebutuhan khsus bukanlah 

suatu hal yang mudah diperlukan kompetensi dan kesabaran yang lebih 
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dibandingkan mengajar anak normal. Apalagi dengan latar belakang 

pendidik itu sendiri yang bukan lulusan dari pendidikan khusus dan tidak 

dibekali dengan pelatihan pendidikan khusus. Sebagai perbandingan guru 

yang lulusan S1 pendidikan luar biasa akan berbeda dengan guru yang 

lulusan PGSD ataupun PAI dalam melaksanakan pembelajaran. Latar 

belakang pendidikan berpengaruh terhadap tindakan dan sikap guru di 

kelas.  

 SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari Boyolali merupakan 

salah satu Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus yang termasuk didalamnya Pendidikan Agama 

Islam diamana di sekolah tersbebut anak-anak dengan macam-macam 

berkebutuhan khusus mengeyayam pendidikan dari sekolah dasar sampai 

pada sekolah menengah pertama, adapun yang dikatakan oleh bapak Drs. 

Supriyadi selaku kepala sekolah bahwa dalam sekolah tersebut terdapat 

anak-anak tuna grahita, tuna netra dan tuna rungu.  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD Tunas 

Pembangunan 2,  diampu oleh satu guru PAI yang mengajar di semua kelas 

ketunaan mulai dari tuna ghahita, tuna rungu sampai tuna netra di semua 

jenjang termasuk jenjang SMP sederajat.  Selama tahun ajaran 2021/2022 

Pendidikan Agama Islam di sekolah tersebut hanya diampu oleh seorang 

pendidik, sehingga beliau perlu beradaptasi setiap memberikan 

pembelajaran bagi semua peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dalam 



11 
 

 
 

observasi tersebut peneliti juga menemukan beberapa gejala permasalahan 

dalam pembelajaran mulai dari pendidik yang menoton dalam 

menggunakan metode pembelajaran dan beberapa masalah yang berkaitan 

dengan peserta didik, seperti peserta didik yang susah untuk dikondisikan, 

berlari dikelas meniggalkan bangku, mengganggu kelas sebelah, dan peserta 

didik yang asik sendiri dalam kelas.  

 Banyaknya jenis ketunaan dan karakteristik yang berbeda dari 

peserta didik, membuat guru banyak mengeluh dan kesulitan dalam 

mengajar, sehingga dalam pelaksanaannya guru kesulitan dalam 

memberikan model dan perlakuan terdahap peserta didik dikelas, yang 

berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang kaku dan cenderung dipaksakan juga ditemukan 

disekolah tersebut, hal tersebut terjadi karena standar kompetensi guru yang 

terbatas. Guru disekolah tersebut belum mendapatkan pelatihan terkait 

dengan pendidikan luar biasa.  

 Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh guru 

PAI melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti bawasanya pada 

awalnya beliau merasa kesulitan dalam menempatkan diri sebagai seorang 

pendidik yang baik bagi anak berkebutuhan, pasalnya beliau merupakan 

satu-satunya tenaga pengajar Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran bagi 

anak tuna grahita dan tuna rungu sangat berbeda jauh dan berbanding 

terbalik, beliau dituntut untuk bisa menempatkan diri sebagai seorang 
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pendidik anak tuna grahita begitu juga anak tuna rungu, bapak Imam harus 

mampu menguasi kedua hal tersebut secara bersamaan. 

 Penyesuaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam antara anak 

berkebutuhan khusus dengan pendidik yang tidak memiliki background 

pendidikan khusus menarik untuk digali dan  diteliti. sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut dan judul dari penelitian ini 

adalah Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD 

Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali tahun ajaran 2021/2022 

 

B. Identifkiasi Masalah  

1. Guru SLB idealnya adalah guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan luar biasa akan tetapi di sekolah ini guru PAI yang 

mengajar tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa.  

2. Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus idealnya 

dilakukan oleh satu tenaga pengajar untuk satu jenis ketunaan 

sedangkan di sekolah ini semua ketunaan diampu oleh satu guru.  

3. Dalam pembelajaran PAI siswa tuna grahita dan tuna rungu 

memiliki keseragaman kemampuan sehingga dalam proses 

pembelajaran seorang guru PAI  perlu penyesuaian pembelajaran 

antara siswa tuna grahita dan tuna rungu.   
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C. Batasan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut dan 

penelitian tidak melebar maka pembahasan akan dibatasi pada pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi tuna grahita jejang kelas 6  di 

SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali tahun ajaran 

2021/2021. 

D. Rumusan Masalah  

 Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis rumusan 

masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi tuna 

grahita di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali tahun 

ajaran 2021/2022? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

bagi tuna grahita  di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Surakarta 

tahun ajaran 2021/2022. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai pembelajaran PAI di sekolah luar biasa 
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b. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang kaitannya 

dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam si sekolah 

luar biasa. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

anara lain,  

a. Bagi penulis dapat menambah wawasan  dan pengalaman 

langsung mengenai model pembelajaran PAI bagi anak 

berkebutuhan khusus 

b. Bagi pendidik, dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

mengembangkan model pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa  

c. Bagi kepala sekolah, dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

membuat program bagi pendidik guna meningkatkan 

kompetemsi dan keterampilan pendidik dalam mengajar 

anak berkebutuhan khusus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori  

1. Pembelajaran  

a. Pengertian pembelajaran 

Menurut rustaman dalam (Ratnasari, 2019 ; 101) proses 

pembelajaran merupakan kegiatan interaksi dan timbal balik antara 

seorang guru dengan peserta didik dalam situasi yang edukatif untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan belajar. Pembelajaran 

diartikan sebagai suatu proses yang disengaja untuk menciptakan 

proses belajar mengajar yang efektif. 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dua hal 

pokok yang wajib ada dalam suatu proses pembelajaran adalah 

adanya seorang guru dengan murid untuk menciptakan interaksi 

antar keduanya. Pembelajaran juga dikatakan sebagai penentu 

keberhasilan belajar siswa atau dengan kata lain tercapai tidaknya 

suatu tujuan belajar bergantung pada proses pembelajaran.  

Chauhan dalam (Sunhaji, 1970 : 33) mengatakan bahwa 

pembelajaran adalah sebuah upaya untuk menstimulus peserta didik 

untuk belajar, lebih lanjut ia mengatakan bahwa “learning is the 

procces by which behavior (in the broader sense) is or changed 

trough practice or training” belajar adalah perubahan perilaku 

siswa melalui proses bimbingan dan pelatihan. 



15 
 

 
 

Pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua yakni 

pembelajaran secara umum dan pembelajaran secara khusus. 

Pembelajaran secara umum adalah sebuah upaya yang dilakukan 

pendidik kepada peserta didik untuk berubah ke-arah yang lebih 

baik, sedangkan dalam arti khusus adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan secara tidak sadar atau tidak disengaja. Sehingga  

pembelajaran juga sebagai proses yang disengaja dirancang untuk 

menciptakan aktivitas belajar dalam diri individu yang berbentuk 

komunikasi dua arah antara guru dengan murid (Elihami & Syahid, 

2018 : 90). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan sebuah proses yang disengaja antara guru 

dan murid melalui proses interaksi guna mencapai tujuan belajar, 

interaksi dalam pembelajaran yang dimaksud adalah semua aktivitas 

guru dengan murid.  

2. Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan 

(ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan 

pikiran. Pendidikan juga  merupakan proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 
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(KBBI). Sedangkan menurut rachey dalam bukunya planning for 

teaching an introduction mendefinisikan pendidikan sebagai suatu 

proses yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan generasi muda 

untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai manusia di lingkungan 

masyarakat. 

Secara terminologis para ahli mendefinisakan kata 

pendidikan dari berbagai tinjauan, hasan langgulung dalam (Elihami 

& Syahid, 2018: 80) melihat arti dari pendidikan berdasarkan 

fungsinya dimana ia mengatakan bahwa  pendidikan merupakan 

upaya pewarisan kebudayaan yang berikan generasi tau ke generasi 

muda supaya kehidupan dimasyarakat dapat berlanjut selain itu juga 

pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk memaksimalkan dan 

mengeluarkan potensi yang ada dalam diri manusia.  

Sementara dalam Islam sendiri pendidikan dikenal dengan 

istilah tarbiyah, ta’lim,dan ta’dib yang ketiganya memiliki 

kesesuaian makna, tarbiyah berasal dari kata rabba-yarba yang 

berarti tambah atau tumbuh dan berarti mengantarkan sesuatu pada 

kesempurnaan melalui proses yang bertahab atau berangsur-angsur 

(Shofan, 2004 : 38) dalam alquran sendir kata tarbiyah lebih dekat 

maknanya dengan hubungan kepemilikan tanggung jawab orang tua 

terhadap anak.  

 Ta’lim secara bahasa berarti mengeja atau memberi tanda 

sedangkan secara istilah ta’lim berarti pengajaran, dalam arti luas 
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ta’lim di definisikan sebagai usaha untuk memberikan pemahaman 

terhadap seseorang dan membedakan sesuatu antara satu dengan 

yang lain (bisa berupa baik-buruknya) Sedangkan kata ta’dib 

menurut sayyid Muhammad naquib berarti pendidikan yang 

merupakan bentuk Masdar dari kata addaba dan addabun yang 

berarti pengenalan.(Ridwan, 2018, 44) 

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan perubahan akhlak 

peserta didik, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak 

diukur dari prestasi akademik saja namun juga pada perubahan 

perilaku dari yang tidak baik menjadi baik dan tidak ada 

kemaslahatan dibalik akhlak yang buruk kecuali kerusakan.  

Agama Islam berasal dari dua kata yakni agama dan Islam, 

agama dalam bahasa arab disebut dengan Din yang berarti undang-

undang, hukum , menundukkan, patuh ,balasan dan kebiasaan. 

Artinya agama memang didalamnya terdapat peraturan yang harus 

ditaati dan membuat orang patuh. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bawasanya agama merupakan seperangkat peraturan 

dari tuhan yang mendorong setiap individu untuk patuh untuk 

mencapai kebaikan, ketentraman keselamatan dan kebahagiaan 

dunia dan akhirat (Sodikin, 2003 : 5). 

Islam berasal dari kata salima, asalam salmun yang berarti 

taat, bersih, aman, kedamaian, kepatuhan. Islam sendiri berarti 

selamat dari kecacatan atau agama yang didasarkan pada 
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kepatuhan dan ketaatan. Menurut A. Hasan dalam (Aminuddin et 

al., 2006: 37) menjelaskan bahwa Islam merupakan kepercayaan 

yang diwahyukan Allah SWT kepada para rasul sebagai 

keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.  

 Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan  Pendidikan Agama Islam adalah usaha secara sadar 

yang terarah untuk mencapai tujuan belajar dimana menjadikan 

peserta didik yang berakhul karimah dengan menerapkan nilai-

nilai ajaran Islam didalamnya agar selamat dunia dan akhirat.  

 

b. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

Pentingnya sebuah landasan dalam pelaksanaan pendidikan 

adalah untuk mengembangkan pendidikan yang bermartabat bagi 

setiap manusia. manusia yang bermartabat akan lebih mulia 

dibandingkan dengan makhluk ciptaan allah lainnya (Kadir, 2012 : 

94). Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam disasarkan pada tiga 

aspek yakni landasan  Religious, Psikologis dan Yuridis  

1) Dasar Religious 

Yang dimaksud dengan dasar religious adalah landasan 

agama, landasan atau dasar agama merupakan dasar yang 

diciptakan oleh allah SWT berupa ayat-ayat alquran dan hadis 

Nabi. Alquran sebagai pedoman utama pelaksanan sedangkan 

hadis berperan sebagai penjelas dari alquran tersebut. Dalam 
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alquran pendidikan memiliki kedudukan yang mulia, terdapat 

banyak ayat-ayat alquran yang memiliki makna pendidikan 

sebagaimana dalam  

Q.S. Al-Alaq ayat 1-5 :  

رَْأ ِِبْسِم َربَِّك الىِذي َخَلَق ) ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1اق ْ ( 2( َخَلَق اْْلِ

رَْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرمم ) ْنَساَن َما 4( الىِذي َعلىَم ِِبْلَقَلِم )3اق ْ ( َعلىَم اْْلِ

ْم َلَْ يَ ْعلَ   

Artinya :  (1)bacalah dengan menyebut nana tuhanmu yang 

menciptakan (2).dia telah, menciptakan manusia dari 

segumpal darah. (3).Bacalah dengan menyebut nama 

tuhanmulah yang maha pemurah. (4). Yang mengajar 

manusia dengan perantara kalam Dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya. 

Ayat tersebut didalamnya mengandung pelaksanaan 

pendidikan pertama dalam Islam yang diberikan malaikat Jibril 

kepada Nabi Muhammad SAW dimana terdapat perintah untuk 

membaca, yang demikian pula dalam  Q.S Al-Mujadalah  : 11 

ْوا  ْوا ِِف اْلَمٰجِلِس َفاْفَسحم حم ْم تَ َفسى َي َُّها الىِذْيَن ٰاَمن موْاا ِاَذا ِقْيَل َلكم ٰيٰا

زمْوا  ْمْۚ َوِاَذا ِقْيَل اْنشم زمْوا يَ ْرَفِع اّللِّٰم الىِذْيَن ٰاَمن مْوا يَ ْفَسِح اّللِّٰم َلكم فَاْنشم

ْمْۙ َوالىِذْيَن امْوتموا اْلِعْلَم َدَرٰجتٍٍۗ َواّللِّٰم ِبَا تَ ْعَملمْوَن َخِبْير   ِمْنكم
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam 

majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. 

Ayat tersebut semakin menegaskan bahwa pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam terdapat banyak disebutkan 

dalam Al-Quran. 

 

2) Dasar hukum (Yuridis) 

Landasan yuridis merupakan landasan pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan baik yang dapat digunakan secara 

langsung atau tidak. Di Indonesia sendiri dasar pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam terdapat dalam Pancasila dan Undang-

undang dasar 1945. Sebagaimana tercantum dalam Selain 

sebagai ideologi bangsa nilai-nilai yang terdapat dalam 

Pancasila sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Agama Islam 

sehingga keduanya memiliki kesesuaian. (Hamdani, 2016: 65 ) 

3) Landasan Psikologis 

Psikologis merupakan ilmu yang membahas mengenai jiwa 

manusia, jiwa akan selalu melekat pada manusia dan menjadi 

kendali kehidupan manusia itu sendiri. Jiwa manusia 

berkembang seiring dengan perkembangan jasmani manusia, 

seiring dengan berjalannya waktu jiwa akan mencapai tahap 

kedewasaan bersama dengan jasmani. Oleh sebab itu 
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pendidikan harus didasarkan pada aspek psikologis peserta 

didik, menempatkan peserta didik sebagai subjek dari 

pendidikan yang mengakomodif tingkat perkembangan dan 

pertumbuhan mereka (Kadir, 2012: 97). 

c. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 

 Kerangka atau ruang lingkup pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam  di sekolah dasar yaitu terwujudnya hubungan antara 

manusia dengan manusia (habluminnas) serta hubungan manusia 

denga nallah (habluminallah) dimana didalamnya memuat fiqih, 

akidah akhlak hadis serta sejarah. Sementara itu dalam (Agustina , 

2020 : 132) materi pembelajaran pai di tingkat sekoah dasar 

dilakukan dengan memadukan satu materi atau mateeri lain dengan 

satu pokok pembahsan atau sub tema tertentu. Materi pembelajaran 

PAI yang terdapat dalam buku siswa dicetak dengan gambar-gamar 

ilustrasi sebagai pendukung materi, sedangkan bagi guru sendiri 

lebih sederhana dengan penjelasan yang sistematis.  

 Dalam permendiknas nomor 23 tahun 2006 mengenai 

standar kelululusa mata pelajaran pendidikan agama islam 

mencakup Al-Quran, Aqidah, Fiqih, Sejarah dan akhlak. Adapun 

materi Al-quran berkaitan dengan ayat-ayat yang berhubungan 

dengan perilaku sehari-hari peserta didik. dalam materi aqidah berisi 

tentang penguatan kepercyaan terhadap allah, para nabi, kitab allah, 

malaikat-malaikat allah, hari kiamat dan takdir. Sedangkan dalam 
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materi sejarah berkaitan dengan kisah nabi terdahulu yang dapat 

dijadikan suri tauladan bagi peserta didik. materi akhlak berisi 

kumpulan akhlak terpuji dan cara menghindari akhlak tercela.  

 Begitu juga dengan materi fiqih yang berkiatan dengan 

hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti 

pelaksanaan sholat, tatacara wudhu dll.  

d. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam  

1) Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dituju, 

dalam Islam tujuan dikenal dengan maqasid yang bermakna 

tujuan atau maksud.  Bernadib dalam ( Kadir, 2012 : 75) 

mendefinisikan tujuan merupakan komponen penting dalam 

pendidikan dan merupakan esensi dari pendidikan itu 

sendiri. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai 

tujuan tertentu termasuk Pendidikan Agama Islam. 

Di dalam diri manusia terdapat tiga komponen yaitu 

jasad, ruh dan akal, jasad atau tubuh akan berkembang sering 

dengan berjalannya waktu dengan manusia mengkonsumsi 

makanan atau nutrisi .Sedangkan ruh dan akal manusia akan 

berkembang melalui proses pendidikan  dan pembelajaran 

sehingga tujuan pendidikan harus didasarkan pada rumusan 

dan filosofi tersebut. Oleh karena itu tujuan pendidikan tidak 

berbeda jauh dengan tujuan Agama Islam (Syafi’e, 2015 :3). 



23 
 

 
 

Pendidikan Agama Islam disekolah pada umumnya 

bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan siswa terhadap ajaran Islam 

sehingga peserta didik mampu menjadi insan yang bertakwa 

dan beramal sholeh dari beberapa tujuan tersebut ditarik 

beberapa dimensi yang hendak dituju Pendidikan Agama 

Islam. Pertama, dimensi keimanan peserta didik terhadap 

ajaran Islam. Kedua, keilmuan peserta didik. ketiga, 

penghayatan meliputi pengalaman batin yang didapatkan 

peserta didik. keempat, terkait dengan pengalaman peserta 

didik dalam proses menghayati, mengimani dan memahami 

ajaran untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pada dasarnya tujuan akhir dari Pendidikan Agama 

Islam disekolah sesuai dengan alquran adalah menjadi 

hamba yang taat beribadah kepada allah dengan 

menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi 

larangannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat.  

2) Fungsi Pendidikan Agama Islam  

 Sementara itu Pendidikan Agama Islam memiliki fungsi 

yang jelas baik sebagai suatu proses penanaman keimanan 

ataupun sebagai materi (bahan ajarnya), yang dimaksud 

dengan hal tersebut adalah fungsi Pendidikan Agama Islam 
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sebagai pengembangan, penyaluran, pencegahan, perbaikan 

dan sumber nilai.  

a) Pendidikan Agama Islam Sebagai Pengembangan 

Fungsi Pendidikan Agama Islam sebagai adalah sebagai 

pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada allah, 

walaupun hal tersebut seharusnya telah ditanamkan 

dilingkungan keluarga dan menjadi tanggung jawab orang 

tua dan keluarga. Sekolah bertindak sebagai stimulus 

pengembangan keimanan dan ketakwaan melalui proses 

bimbingan, pengajaran dan pelatihan, hal tersebut 

dilakukan agar peserta didik dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

b) Pendidikan Agama Islam Sebagai Penyaluran 

Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai penyaluran 

bakat bagi peserta didik yang memiliki  bakat tertentu 

supaya bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 

dan nantinya dapat dimanfaatkan peserta didik tersebut 

untuk kepentingan dirinya ataupun orang lain. 

c) Pendidikan Agama Islam Sebagai Perbaikan 

Fungsi Pendidikan Agama Islam adalah untuk 

memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan 

pemahaman ajaran agam Islam peserta didik yang 

mungkin mereka dapatkan sebelumnya. Pendidikan 
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Agama Islam hadir sebagai pelengkap supaya peserta didik 

dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. 

d) Pendidikan Agama Islam Sebagai Pencegahan 

Fungsi pencegahan adalah untuk mencegah hal-hal 

negative yang datang dari lingkungan atau dari buaya lain 

yang dapat menghambat dan menghalangi peserta didik 

dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam di kehidupan 

sehari-hari. 

e) Pendidikan Agama Islam Sebagai Sumber Nilai. 

Pendidikan Agama Islam juga dijadikan sebagai 

sumber nilai dan memberikan pedoman untuk mencapai 

kehidupan didunia dan diakhirat. (Nazarudin, 2007 : 19). 

e. Metode Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan pembelajaran tidak akan jauh dari dari metode 

dan teknik pendidikan, seorang pendidik harus bisa menerapkan 

metode untuk memperkokoh tujuan dari pembelajaran. Adapun 

beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan dalam 

pembelajaran PAI adalah ; 

Pertama, metode keteladanan merupakan metode yang 

paling baik dalam pendidikan saat ini dengan menjadikan diri kita 

sebagai contoh bagi peserta didik. Keteladanan yang baik akan 

menuntun sesorang anak untuk memperbaiki akhlaknya begitu juga 
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sebaliknya. Seorang anak yang melihat ibunya menghina orang lain 

tidak mungkin ia akan belajar memuliakan seorang.  

Kedua, Metode Demonstrasi merupakan metode pengajaran 

dengan mempraktekan langsung materi sesuai dengan ketentuan 

(prosedur ) baik itu dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang 

peserta didik. Sebagaimana menurut (Syahidah, 2020 : 50) metode 

demonstrasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengamati dan mengalami kejadian yang berkiatan dengan materi 

dan mengembangkan aspek psikomotorik siswa. 

Ketiga, metode tanya jawab merupakan metode yang paling 

mudah digunakan dalam pembelajaran dan sebagai upaya guru 

untuk mentransfer ilmu dengan menggunakan pertanyaan sebagai 

stimulus. Dalam perkembangnya tanya jawab berkembangan 

menjadi lebih luas tidak hanya sebagai alat pengukur kemampuan 

siswa saja. 

Keempat, metode pemberian tugas dan resitasi adalah 

metode pembelajaran dengan memerikan tugas kepada peserta didik 

untuk belajar secara mandiri kemudian dipertanggung jawabkan. 

Hal ini bisa berupa pendalaman materi atau menambah wawasan 

(Mufarrokah, 2009 :89 ). 

Kelima , metode reward dan punisment merupakan metode 

pemberian hadiah dan hukuman atas tindakan atau hasil belajar 

siswa. Reward dan punishment dapat memotivasi peserta didik 
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untuk giat belajar dan metode ini dapat digunakan untuk semua 

jenjang pendidikan.  

Keenam, metode pembiasaan merupakan metode yang 

membutuhkan waktu dan usaha yang keras metode ini berorientasi 

untuk menghilangkan kebiasaan buruk peserta didik dan 

menanamkan kebiasaan baru yang baik bagi peserta didik  

penerapan metode ini dapat dilakukan bersama dengan metode 

keteladanan.  

Ketujuh, metode ceramah merupakan penyampaian materi 

pembelajaran menggunakan  lisan secara langsung kepada peserta 

didik. metode ini merupakan metode yang mudah dan paling banyak 

digunakan oleh pendidik. Dengan metode ceramah pendidik bisa 

menekankan pokok-pokok materi yang akan ditekankan pada 

peserta didik.  

 

f. Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

 Pembelajaran meruapakan sebuah sistem yang didalamya 

memuat komponen-komponen diantaranya tujuan, meteri, metode, 

media dan evaluasi, keberhasilan suatu pembelajaran tergantung 

dari bagaimana tiap-tiap kompenen tersebut memainkan perannya. 

Salah satu hal yang menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 

adalah adanya media pembelajaran, media pembelajaran merupakan 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan, yang dapat 
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merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

terciptanya suatu proses pembelajaran yang berjalan dengan baik. 

 Media pembelajaran didefinisikan sebagai alat, metode, dan 

teknik yang digunakan untuk lebih memeudahkan komunikasi dan 

iteraksi antara pendidik dan peserta dalam suatau proses 

pembelajaran untuk tercitanya pembelajaran yang efektif.  Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat arsyad dalam (Mangdalena, 2021 

:315 ) bawasanya penggunaan media pembelajaran dapat apat 

membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa serta 

meningkatkan efektifitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat didefinisakan media 

pembelajaran merupakan seperangkat alat yang digunakan pendidik 

untuk mempermudah dalam menyampaikan materi dengan tujuan 

menciptakan pembelajaran yang efektif. Dengan adanya media 

pembelajaran akan mempermudah pendidik dalam menyampaikan 

materi,serta membuat peserta didik menangkap materi yang 

disampaikan.  

g. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses penilaian 

atas proses belajar siswa untuk mengukur sejauh mana tujuan dari 

pembelajaran tercapai dan sebagai dasar untuk menentukan tindakan 

selanjutnya. menurut Arikunto evaluasi merupakan proses 

pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan 
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dapat tercapai. (Arikunto, 2016 : 3) Adapun evaluasi pembelajaran 

dibagi menjadi dua yakni evaluasi formatif dan sumatif  

Evaluasi formatif merupakan evaluasi pembelajaran yang 

dilakukan disetiap akhir dari pembahasan atau topik, evaluasi ini 

dilakukan untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran 

berlangsung dan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. 

Sedangkan evaluasi sumatif adalah merupakan evaluasi yang 

dilaksanakan pada satuan waktu tertentu (periode waktu tertentu) 

yang mencakup semua pembahasan, dengan tujuan mengukur 

tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi dan dapat 

berpindah dari satu unit ke unit lainnya. (Suyanto, 2013 : 204) 

 Jadi pentingnya evaluasi dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  dan sebagai pertimbangan dalam 

menentukan tindakan yang akan dilakukan kepada peserta didik.  

3. Anak Berkebutuhan Khusus 

a. Pengertian anak berkebutuhan khusus 

  Anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas 

di definisikan sebagai anak yang memiliki keterbatasan disalah satu 

kemampuan baik itu bersifat fisik atau psikologis. Kementrian 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik 

Indonesia (KPAI), menjelaskan bahwa anak bekebutuhan khusus 

adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik 
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mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh 

secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan pekembangannya 

dibandingkan dengan anak-anak yang lain (Ratrie Desningrum, 

2007: 2). 

Anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang sangat luas 

Menurut heward dalam (Khobir, 2017: 174) anak berkebutuhan 

khusus merupakan anak yang memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan anak lainnya, bisa dilihat dari segi fisik terkait dengan 

kemampuan mengontrol mental dan emosi. Anak berkebtuhan 

khusus sangat identik dengan anak yang memiliki kekurangan dan 

kelainan dalam diri mereka sehingga kurang diperhatikan di dalam 

masyarakat, allah menciptakan manusia tidak ada istilah produk 

gagal selalu ada potensi yang besar dalam diri manusia dibalik 

kekurangan mereka.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang berbeda dengan 

anak normal pada umumnya baik secara fisik, intelektual dan emosi 

yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Dan pendidikan 

bagi anak berkebutuan khusus harus diperhatikan supaya mereka 

mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya dan 

melaksanakan kewajibannya. 
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b. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus 

Anak berkebtuhan khusus diklasifikasikan berdasarkan kelainan 

dan kekurangan mereka masing meliputi fisik, mental-intelektual 

dan emosional. Menurut IDEA (individual with disabilities 

education act amandements) klasifikasi anak berkebutuhan khusus 

adalah sebagai berikut: 

1) Anak dengan Gangguan Fisik 

a) Tunanetra : merupakan anak dengan gangguan indra 

penglihatan yang tidak berfungsi baik secara total atau low 

sehingga anak tersebut tidak mampu menerima informasi 

kaitannya dengan penglihatan. 

b) Tunarungu : merupakan anak dengan gangguan indra 

pendengaran sehingga tidak mampu menangkap komunikasi 

secara verbal.  

c) Tunadaksa : merupakan anak dengan kelainan menetap pada 

alat gerak (tulang atau otot ). 

2) Anak dengan Gangguan Emosi 

a) Tunalaras : merupakan individu yang mengalami kesulitan 

dalam mengendalikan emosi sehingga anak tersebut akan 

bertingkah laku diluar kebiasaan. Singkatnya tunalaras 

merupakan anak dengan gangguan perilaku sehingga tidak 

dapat diterima di lingkungan (Sujarwanto, 2020 : 3). 
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b) Tunawicara : merupakan anak dengan gangguan komunikasi, 

pengucapan atau artikulasi sehingga sering terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami ucapan mereka.  

c) Hiperaktif  : merupakan anak yang mengalami kesulitan 

dalam mengendalikan gerakan (banyak tingkah ) dan sulit 

untuk focus pada satu hal.  

3) Anak dengan Gangguan Intelektual 

Sementara anak dengan gangguan intelektual merupakan 

kondisi dimana terdapat masalah dalam fungsi intelektual dan 

perkembangan otak.  

a) Autis : merupakan gangguan yang menyerang sistem safar 

pusat yang mengakibatkan seorang anak akan kesulitan 

dalam berinteraksi sosial dan berperilaku maupun 

berkomunikasi.  

b) Tunagrahita : adalah anak yang secara jelas mengalami 

keterbelakangan dan keterlambatan perkembangan 

intelektual yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk 

mencerna dan memahami tugas-tugas akademik maupun 

sosial.(Ratrie Desningrum, 2007 : 8) 

Anak berkebutuhan khusus harus diperhatikan 

kehidupan dan pendidikannya, peran orang tua disini adalah 

dengan mengenali dan memahami anak sejak dini. Dengan 

mengenali dan memahami anak berkebutuhan sejak dini akan 
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membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

setidaknya dengan hal tersebut anak berkebutuhan khusus 

dapat mengembangkan kemampuan dengan mendayagunakan 

dan memaksimalkan indra lainnya. (Sulthon, 2020 : 4) 

c. Sikap Ideal guru terhadap  anak berkebutuhan khusus 

Dalam sebuah pembelajaran di kelas peserta didik perlu 

mendapatkan perlakuan yang baik dari seorang pendididk ataupun 

pengajar. Terlebih lagi dengan karakteristik dan keterbatasan yang 

terdapat dapat dalam anak berkebutuhan khusus, mereka perlu 

mendapat lebih dari sekedar perhatian dan bimbingan dari seorang 

guru. Dalam hal ini latar belakang pendidik akan sangat berpengaruh 

dalam penerimaan dan sikap terhadap peserta didik.  

Secara umum sikap atau perlakuan guru terhadap peserta didik 

terdapat dalam kode etik guru terhadap peserta didik yang terdapat 

dalam Kongres ( PGRI : 2013 ) yang berisi :  

a). Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. 

b). Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan 

karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang 

kejiwaan peserta didik.  

c). Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan.  
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d). Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan 

peserta didiksecara adil dan objektif.  

e). Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat 

mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan 

keamanan bagi peserta didik.  

f). Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan 

alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan 

pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan.  

g). Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan 

tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau 

kelompok. 

Sementara itu dalam ( Unhar, 2011 : 81) memberi kriteria 

tersendiri terkait sikap seorang guru terhadap peserta didik seorang 

guru harus menerima siswa apa adanya, peduli dan tanggung jawab 

terhadap peserta didik, memahami karakteristik perbedaan tiap 

siswa, memberikan senyuman kepada siswa, memberikan inspirasi 

dan pembelajaran yang aktif dan produktif. Sikap guru tersebut 

merupakan kompetensi mendasar yang harus dimiliki oleh seorang 

guru. 

Dari uraian diatas idealnya sebagai seorang pendidik mampu 

memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik, bersikap adil antar peserta didik, dengan sikap dan 

penerimaan seorang guru terhadap anak berkebutuhan khusus yang 
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baik dan tepat seorang peserta didik bisa mengambil apa yang 

diajarkan oleh pendidik.  

4. Sekolah Luar Biasa  

Sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 

dua yakni sistem pendidikan integrasi dan  sistem pendidikan segresi. 

Sistem pendidikan intregrasi merupakan jenis pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khsusu untuk 

menempuh pendidikan bersama anak normal dengan program 

pembelajaran yang sama dengan bentuk pendidikan inklusif. Sedangkan 

pendidikan segresi merupakan jenis pendidikan yang memisahkan 

keseluruhan program pendidikan dengan anak normal. Sehingga dari 

sistem pendidikan segresi munculah konsep sekolah luar biasa. (Latifah, 

2020: 103) 

1) Pengertian Sekolah Luar Biasa (SLB)  

Sekolah luar biasa merupakan salah satu jenis satuan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebuthan 

khusus  yang terpisah dengan anak-anak normal, peserta didik dalam 

sekolah tersebut adalah mereka yang memiliki kelainan emosi, 

sosial, fisik dan mental dalam proses pertumbuhannya sehingga 

memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. (Nisa, 2020: 109) 

Sekolah luar biasa  hadir sebagai layanan yang berikan pemerintah 

kepada anak berkebutuhan khusus sebagai upaya pemerataan 

pendidikan.  
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Sekolah luar biasa dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai 

dengan kekurangan atau kelainan dari anak berkebutuhan khusus.  

a) SLB A dikhususkan untuk peserta didik dengan masalah tuna 

netra,  

b) SLB B dikhususkan untuk peserta didik dengan masalah tuna 

rungu,  

c) SLB C untuk peserta didik dengan masalah tuna grahita,  

d) SLB D dikhususkan untuk peserta didik dengan masalah tuna 

daksa.  

e) SLB E dikhususkam untuk peserta didik dengan masalah 

tunalaras 

f) SLB G dikhususkan untuk peserta didik dengan masalah tuna 

ganda (Nisa, 2020: 109).  

Dengan adanya pengklasifikasian tersebut dalam sekolah 

luar biasa  diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat terjamin 

pendidikannya.  Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk unit 

pendidikan yang paling tua, artinya pelaksanaan pendidikan 

mulai dari tingkat persiapan sampai pada tingkat lanjutan 

dilakukan dalam satu atap sekolah dan satu kepala sekolah. 

(Widiastuti, 2019 : 51)  

Pada awal pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ini 

hanya difokuskan pada satu unit saja SLB A untuk tuna netra dan 

SLB B untuk untuk tuna rungu. seiring dengan perkembangan 
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zaman sekolah luar biasa berkembangan dengan menyediakan 

layanan lebih daru satu kelainan sehingga muncul istilah SLB AB 

dikhususkan untuk tuna netra dan tuna netra serta SLB ABCD 

untuk anak tuna netra, tuna rungu, tuna grahita dan tuna laras 

Jadi sekolah luar biasa merupakan satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan 

khsus yang mengalami kelainan dan kekurangan dengan program 

pembelajaran, dan fasilitas tersendiri yang terpisah dengan anak-

anak normal.  

2) Tujuan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah No 72 tahun 

1991 tentang tujuan pendidikan luar biasa adalah Pendidikan luar 

biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan 

fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota 

masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat 

mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti 

pendidikan lanjutan.  

Jadi secara umum tujuan dari  sekolah luar biasa ialah mewadahi 

anak-anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan 

yang layak serta serta sebagai sarana dalam mengembangkan 
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potensi yang ada dalam diri mereka dan menjadi batu loncatan untuk 

pendidikan mereka kedepannya.  

5. Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

Secara umum seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran 

PAI bagi anak berkebutuhan khusus harus melakukan beberapa hal 

agar pembelajaran berjalan dengan efektif antara lain  

a). berpusat pada peserta didik, dengan memahami perbedaan 

karakteristik anak berkebutuhan khusus, pembelajaran 

diarahkan untuk mendorong siswa lebih aktif 

b). belajar dengan melakukan, artinya anak berkebutuhan khusus 

diberikan kesempatan untuk melakukan praktek terkait materi 

ketika pembelajaran sedang berlangsung, hal tersbut berjuan 

agar anak berkebtuhan khusus memiliki pengalaman terkait 

meteri pembelajaran.  

c). mengembangkan kemampuan sosial, pembelajaran PAI tidak 

ditujukan untuk pengembangan invidual saja, namun juga 

mencakup ranah sosial. Interaksi antar peserta didik dengan 

lingkungan akan menghasilkan pemahaman tersendiri bagi 

peserta didik.  

d). mengembangkan kreativitas dan keterampilan, dalam hal ini 

guru PAI memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

belajar berdasarkan kecendurungan dan bakat masing-masing. 
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e). belajar melalui keteladan dan pembiasan, salah satu cara tepat 

dalam pembelajaran adalah melalui keteladanan yang dilakukan 

oleh seorang pendidik. Secara keseluruhan pembelajaran PAI 

bukan berupa konsep (pengetahuan) tetapi juga berupa sikap 

yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

dalam memahami hal tersebut diperlukan keteladanan dan 

pembiasaan.  

f). belajar untuk fokus, focus guru PAI harus ditujukan pada anak 

berkebtuhan begitu juag sebaliknya anak berkebutuhan khusus 

dilatih untuk focus terhadap m  asalah yang ada didepannya, 

sebagaimana anak berkebutuhan khusus mudah sekali 

kehilangan focus dalam aktivitas mereka.  

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu  

Kajian hasil penelitian yang sebelumnya  ditemukan beberapa penelitian 

yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dari Hilyatin Ni’am yang berjudul stretegi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus (tuna grahita) 

di SLB M. SURYA Gemilang Kec. Limbangan Kab. Kendal pada tahun 

2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 

strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi tuna grahita 

termasuk cara siswa dalam belajar dikelas meliputi perencanaan, 
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pelaksanaan dan evaluasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa strategi 

pembelajaran yang digunakan bagi tuna grahita adalah demonstrasi dan 

bermain, menyanyi dan cerita (BMC). Strategi demonstrasi cukup 

efektif diterapkan bagi tuna grahita karena didalmnya cukup 

memaksimalkan kemampuan memori serta strategi demonstrasi tidak 

terlalu terpaku pada logika dan analisa. 

Persamaan dari penelitian ini  adalah sama-sama penelitian kualitatif 

lapangan yang dilakukan di sekolah luar biasa (SLB) dan tertuju pada 

siswa dengan masalah tuna grahita sedangkan perbedaannya titik focus 

penelitian ini terletak hanya pada strategi pembelajaran sedangkan 

dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penyesuaian pembelajaran 

yang dilakukan pendidik dengan latar belakang pendidikan yang bukan 

dari pendidikan khusus. 

2. Penelitian dari Fatqiyatutamir yang berjudul Implementasi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus 

di SMPLB-C Wantuwirawan Salatiga Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan yang 

bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengatahui 

bagaimana penerapan pembelajaran pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus di SMPLB-C Wantuwirawan Salatiga Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Hasil penelitian ditemukan bahwa, strategi yang 

digunakan dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus  

adalah demonstarsi dengan cara guru mempraktekkan didepan peserta 
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didik (seperti materi sholat). Metode pembelajaran yang digunakan 

adalah metode ceramah dan tanya jawab. Pembelajaran dilakukan 

dengan mengumpulkan semua siswa tuna grahita menjadi satu kelas. 

Kurikulum yang digunakan adalah KTSP dengan meteri pembelajaran 

ditekankan pada alquran, akhlak dan ibadah, dan beberapa factor 

penghambat antara lain kurangnya tenaga pendidik dan perhatian dari 

orang tua. 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

penelitian lapangan dengan objek penelitian di fokuskan pada anak 

berkebutuhan khusus, sedangkan perbedaannya dalam penelitian 

tersebut kurikulum yang digunakan KTSP sedangkan dalam penelitian 

ini kurikulum yang digunakan di SLB ABCD adalah Kurikulum 2013. 

3. Penelitian dari Heryani Dewi mahasiwa IAIN Bengkulu tahun 2020 

dengan judul Implemetasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

Anak Bekebutuhan Khusus Tunarungu di Sekolah Luar biasa Dharma 

Wanita Provinsi Bengkulu. Metode penelitai yang diguanakan adalah 

kualitatif lapangan dengan objek penelitian difokuskan pada anak 

dengan gangguan tuna rungu tujuan dari penelitian tersebut adalah 

untuk mengatahui bagaiamana penerapan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam bagi anak tuna rungu di Sekolah Luar biasa Dharma 

Wanita Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan perencanaan 

menggunakan acuan silabus pada umumnya sedangkan strategi yang 
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digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah demonstrasi atau 

tutorial dengan keterbatasan pendengaran demontsrasi menjadi strategi 

yang efektif bagi anak berkebutuahn khsus (tuna rungu). Dengan 

strategi tersebut peserta didik lebih mudah memahami materi yang 

diberikan oleh pendidik.  

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama penetilian lapangan 

deskriptif kualitatif yang dilakukan di sekolah luar biasa dengan subjek 

anak berkebutuhan khusus. Sedangkan perbedaanya penelitian tersebut 

difokuskan pada implementasi/penerapan pembelajaran serta objek 

penelitian dibatasi pada anak tuna rungu. Sedangkan dalam penelitian 

ini lebih difokuskan pada proses pembelajaran dan dikhususkan pada 

anak tuna grahita. 

C. Kerangka Berpikir 

 Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, 

keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri. Pendidikan 

ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mengangkat derajat, 

martabat manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk memaksimalkan potensi 

yang ada dalam diri, serta membentuk manusia yang berkarakter yang dapat 

berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu setiap negara bertanggung 

jawab untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakatnya tanpa 

terkecuali.  

Di Indonesia sendiri penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan 

tanpa memandang suku, agama, ras dan budaya. Sehingga setiap warga 



43 
 

 
 

negara berhak atas pendidikan termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. 

Namun pada pelaksanaannya perlakuan diskriminasi masih sering terjadi 

dan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 

masih sangat rendah. Sehingga penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus harus dipisahkan dengan anak-anak normal.  

Salah satu pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 

dilaksanakan di sekolah luar biasa, dimana sekolah tersebut merupakan 

satuan pendidikan yang memiliki program pembelajaran dan fasilitas yang 

terpisah dengan anak-anak normal. Sehingga anak-anak berkebutuhan 

mendapatkan layanan pendidikan yang seharusnya. 

Factor utama dalam sebuah pembelajaran adalah keberadaan guru 

dan peserta didik, peserta didik menjadi objek dalam pembelajaran itu dan 

guru menjadi kunci keberhasilan terhadap proses pembelajaran. Disini 

seorang guru dituntut untuk memahami dan mengerti keadaan peserta didik 

apalagi mereka yang mengalami gangguan dan kelainan, seorang guru harus 

memberikan umpan balik kepada peserta didik agar potensi yang ada dalam 

diri mereka dapat berkembang.  

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam hendaknya 

seorang guru mampu bersikap kreatif dalam proses pembelajaran. Tidak 

cukup dengan penguasaan materi saja namun seorang guru harus bisa 

membuat desain pembelajaran yang menarik termasuk menentukan metode 

dan strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar mampu 

meningkatkan kemampuan peserta didik. Anak-anak berkebutuhan khusus 
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memerlukan pembelajaran yang lebih daripada anak-anak normal. Jadi 

dalam pelasaksanaan pembelajaran pendidikan anak-anak berkebutuhan 

khusus di sekolah luar biasa diperlukan kreatifitas seorang pendidik untuk 

mengelola pembelajaran di kelas.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang menggunakan data deskriptif yang berbentuk kata-

kata atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena yang 

dialami subjek penelitian seperti persepsi, motivasi dan tindakan (J. 

Moelong, 2007 : 6). 

Menurut Saryono dalam ( Harahap, 2020 : 96) penelitian kualitatif 

merupakan merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, 

menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan 

dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan 

melalui pendekatan kuantitatif. penelitian kualitatif dalam menyajikan data, 

menggunakan data dan dokumen yang didapatkan dari lapangan, sehingga 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan. 

Penelitian jenis ini juga ditunjukkan untuk menjelaskan fenomena secara 

mendalam berikut dengan cara mengumpulkan datanya. Singkatnya 

semakin dalam data itu digali maka akan semakin baik penelitian tersebut.  

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara alamiah, dalam situasi 

normal yang tidak di manipulasi keadaan dan kondisi dalam artian 

pengambilan data dan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya. 

Dan data yang dihasilkan bersifat   deskriptif. 
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B. Setting Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa ABCD Tunas 

Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali. Lokasi dipilih Karena  Sekolah 

Luar Biasa ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali 

merupakan salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi 

anak-anak berkebutuhan khusus yang menampung berbagai kelainan 

dan ketunaan yang tidak dikhususkan pada satu kelainan kelainan 

dengan background pendidik yang bukan dari pendidikan khusus. 

Sesuai dengan judul penelitian ini bahwa objek penelitian di fokuskan 

pada proses pembelajaran dan anak-anak berkebtuhan khusus (tuna 

grahita). 

2. Waktu penelitian  

Waktu penelitian yang dilaksanakan mulai dari bulan September 

2021 sampai bulan April 2022 yaitu dari pengajuan judul sampai 

penelitian ini selesai dilaksanakan.  

C. Subjek dan Informan Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan informan yang menjadi sumber data 

penelitian yaitu subjek yang menjadi sasaran atau focus penelitian. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Guru mata pelajaran  

Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 

Nogosari, Boyolali.  
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2. Informan penelitian  

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan 

informasi terkait masalah yang sedang diteliti kepada peneliti. Informan 

penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun Lembaga 

organisasi yang sifat keadaanya diteliti (sukandarumidi, 2002 : 65). 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, dan siswa 

tuna grahita kelas 6 di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, 

Boyolali.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan upaya mendapatkan data yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta merupakan  langkah 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang benar 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar. 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, 

sumber dan setting. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data 

dilakukan dengan natural setting (alamiah) dengan observasi, wawncara 

mendalam dan dokumentasi.   

1. Observasi  

Menurut Sukamadinata dalam (Hardani, 2020 : 124) observasi 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan ada dengan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berjalan. 

Dalam proses observasi pengamatan dan ingatan peneliti merupakan 
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hal yang paling penting. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara 

yakni secara partisipatif atau aktif dan nonpartisipatif atau pasif. 

Observasi partisipatif menuntut peneliti untuk terjun secara 

langsung dan ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. 

Sedangkan observasi nonpartisipatif menempatkan pengamat tidak ikut 

serta dalam kegiatan melainkan hanya berperan sebagai pengamat dan 

tidak ikut dalam kegiatan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan 

memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, serta 

mempertimbangkan hubungan antar aspek tersebut (Gunawan, 2014 : 

143).  

Dalam penelitian ini peneliti mengggunakan metode observasi 

nonpartisipatif atau observasi pasif dengan mengamati secara langsung 

lingkungan sekolah serta proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari Boyolali. 

2. Wawancara 

Esteberg dalam sugiyono (2013 : 137 )  mendefinisakn wawancara 

sebagai “a meeting of two persons to exchange information and idea 

through question and responses, resulting in communication and joint 

construction of meaning about a particular topic" wawancara atau 

interview merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi yang dilakukan dengan metode tanya jawab pada topik 

tertentu.  
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Wawancara berstruktur adalah salah satu jenis wawancara dalam 

penelitian yang sering digunakan dalam penelitian untuk memperoleh 

data dengan membuat wawancara, yang format masalah yang telah 

ditentukan dan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada 

responden telah ditentukan jawabannya. Sedangkan wawancara tak 

berstruktur merupakan seorang peneliti bebas menentukan masalah 

wawancara dan kegiatan wawancara mengalir dengan bebas. (Iskandar, 

2008 : 218) 

Pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara berstruktur 

dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 

kepada narasumber atau informan dalam penelitian serta pertanyaan lain 

berkembang sesuai dengan keadaan. Tujuan dari wawancara ini adalah 

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian dari informan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB 

ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penelaahan terhadap referensi atau dokumen 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang berupa  

foto-foto, laporan kegiatan, peraturan buku-buku dan data data lain yang 

relevan dengan penelitian.(Sudaryono, 2016 : 90)  Dokumentasi 

merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data sebelumnya yakni 

observasi dan wawancara, tentunya hasil wawancara dan observasi akan 
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lebih kredibel apabila didukung dengan foto-foto, atau karya tulis 

akademik dan seni.  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggali data tentang sekolah meliputi profil sekolah, isi misi, struktur 

organisasi, sejarah dan sarana prasarana sekolah. Selain itu dokumentasi 

juga digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai kurikulum 

yang digunakan disekolah serta rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), Lembar penilian dari guru. 

E. Teknik Keabsahan Data 

Data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi 

selanjutnya dilakukan pengujian keabsahan data untuk mengukur kebenaran 

dari data tersebut. Karena biasanya dalam proses pencarian data terdapat 

pertentangan dan perbedaan pendapat dari sumber data sehingga perlu 

dilakukan pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan data yang siap 

untuk dianalisis.  

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi, menurut Moelong dalam (Iskandar, 2008 : 230) 

trianguslasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

membandingkan derajat kepercayaan atas data yang diperoleh dengan 

sumber atau alat lain yang berbeda. Atau secara sederhana triangulasi 

merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar valid 

dengan pendekatan dua metode.  
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Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali, 

dengan hasil wawancara dari subjek dan informan penelitiaan yang meliputi 

guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan siswa serta diperkuat dengan data 

hasil dokumentasi.  

Spesifiknya jenis triangulasi yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber merupakan proses membandingkan dan mengecek keabsahan data 

yang telah didapatkan melalui beberapa sumber sedangkan triangulasi 

teknik merupakan teknik pengecekan data kepada sumber data dengan 

metode yang berbeda. (J. Moelong, 2007 : 324) 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian setelah data terkumpul dan keabsahannya dapat 

dipercaya langkah selanjutnya ialah melakukan analisis data. Menurut 

Sugiyono analisis data adalah proses mengumpulkan, menyusun dan 

mencari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang kemudian diolah, dibagi menjadi beberapa kategori, 

memasukkanya kedalam satuan unit-unit, melakukan sintesa, serta memilah 

data yang digunakan dan data yang tidak digunakan sehingga bisa ditarik 

kesimpulan untuk selanjutnya bisa dipahami dengan mudah oleh diri sendiri 

atau orang lain.(Sugiyono, 2013 :  244) 
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Dalam hal ini data atau informasi yang terkumpul  yang 

berhubungan dengan penelitian akan dianalisis untuk kemudian 

kelompokkan dan dikategorikan kedalam beberapa aspek yang telah 

ditentukan. Kemudian hasil dari pengelompokan tersebut dihubungkan 

dengan data lainnya. Pada penelitian ini menggunakan analisis data metode 

deskriptif diamana peneliti mendeskripsikan semua gejala dan kejadian 

yang terjadi dengan memusatkan pada masalah-masalah sebagaimana yang 

terjadi dilapangan.  

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

(Iskandar, 2008 : 223)  

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data yang bertujuan 

untuk menajamkan, menggolongkan, memperjelas, memfokuskan data 

dan membuang hal-hal yang tidak penting, serta mengorganisasikan 

data tersebut sehingga menjadi sebuah narasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini peneliti dituntut untuk 

merekam catatan lapangan (field note), dan menyeleksi data data yang 

relevan dengan permasalahan. (Farida Nugrahaini, 2014 : 175.) 

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan secara terus menerus 

dengan menelaah , memfokuskan setiap data yang masuk dan 

memisahkan data yang berhubungan dengan penelitian dan yang tidak 

berhubungan dengan penelitian hasil dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi  
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2. Penyajian data 

Setelah reduksi data langkah selanjutnya ialah melakukan penyajian 

data, singkatnya penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 

memungkinkan sesorang peneliti untuk menarik kesimpulan dan 

mengambil sebuah tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data 

dapat berupa narasi yang yang dilengkapi dengan gambar, grafik, 

matriks bagan atau table yang disusun secara sistematis dan sesuai 

dengan tema-tema dan menjadi satu kesatuan yang utuh.(Nasution, 

1992 : 192) 

Pada bagian ini  data disusun  berdasarkan urutan serta point point 

pembahasan secara singkat dan jelas sesuai dengan permasalahan 

penelitian mulai dari perencanaan sampai pada proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 

Nogosari Boyolali  

3. Mengambil Kesimpulan  

Mengambil kesimpulan merupakan langkah lanjutan dari reduksi 

data dan penyajian data sehingga data data yang didapatkan dapat 

ditarik kesimpulan. Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah kaitannya 

dengan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD 

Tunas Pembangunan 2 Nogosari, Boyolali, data data yang didapatkan 

dari observasi, wawancara dan dokumentasi dapat direfleksikan 

kembali sehingga hasil penelitian dapat diterima.   
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(Model Miles dan Huberman)  

Tabel  1.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

Berdasarkan gambar di atas, apabila dalam menarik 

kesimpulan dirasakan masih kurang maksimal, karena dalam 

reduksi data atau dalam sajian data kurang memadai, maka 

peneliti kembali melakukan proses kerja. Dengan demikian hal 

itu dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan, 

sehingga pada tahap penarikan kesimpulan akan menghasilkan 

rumusan yang maksimal. 

  

 

  

  

  

  

  

Reduksi Data   

Pengumpulan data   Penyajian Data   

Kesimpulan/Verivikasi   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Fakta Temuan Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis 

1)  Nama Sekolah 

Sesuai dengan judul skripsi, penelitian ini dilaksanakan di  SLB 

ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari Boyolali 

2) Alamat Sekolah 

Jalan Raya Panasan Baru Nogosari Km 1,5 Kenteng, Kecamatan 

Nogosari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, 57378 

b. Sejarah Singkat Sekolah 

Pada kecamatan Nogosari, Kabupaten terdapat dua SLB 

yang pertama SLB ABCD Tunas Pembangunan I berada di wilayah 

Tagung, Nogosari pada daerah utara persisnya berada di timur 

Kecamatan Nogosari. Sedangakan untuk SLB ABCD Tunas 

pembangunan dua sendiri bertugas untuk melengkapi kebutuhan 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada wilayah Nogosari 

bagian selatan maka didirikan SLB ABCD Tunas Pembangunan II 

yang di rintis pada awal tahun 2000. Maka setelah dirintisnya SLB 

ABCD Tunas Pembangunan II mulailah melakukan tugas pokok 

yakni untuk menjaring pendidikan anak-anak berkebutuhan pada 

daerah selatan Nogosari. Akan tetapi perjuangan untuk mendirikan 
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unit sekolah bagi SLB ABCD Tunas Pembangunan II tidaklah 

mudah, SLB harus meminjam infrastruktur dengan SD Taruban Dua 

karena sebagai langkah awal untuk mendirikan unit pendidikan. 

Selang beberapa tahun kemudian barulah SLB ABCD Tunas 

Pembangunan II di sahkan menjadi sebuah instansi pendidikan di 

wilayah Panasan, Nogosari oleh Bupati Boyolali. ( Dokumentasi 30 

maret 2022).  

c. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah  : SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 

Alamat  : Jl Raya Panasan Baru Nogosari Km 1, 5 

Desa/Kelurahan  : Kenteng  

Kecamatan  : Nogosari 

Kabupaten  : Boyolali 

Provinsi  : Jawa Tengah  

No. Telp : 082134737111 

Alamat Email  : Waskitaadinugrahaslbtp2@yahoo.com 

Website  -  -  

NSS  -  -  

NPSN  : 20308628 

Kepala Sekolah : Drs. Drs. Supriyadi 

Status Akreditasi : C (Nilai 79) 

Tanggal 

Akreditasi 

: 15 Desember 2020 

mailto:Waskitaadinugrahaslbtp2@yahoo.com
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Bentuk Sekolah  : SLB 

Status Sekolah  : Swasta 

Yayasan  : Yayasan Waskita Adi Nugraha 

Penerbit Akta 

Notaris 

: Hj. Julie Roosfiana, SH, MH, M.Kn  

No 01 tanggal 29 Maret 2018  

Ketum Yayasan : Sugimin Abdillah 

Status 

Kepemilikan  

: Yayasan  

Sertifikat ISO : Belum Bersertifikat 

SK Pendirian 

Sekolah 

: 03/06/2002 

Tanggal SK 

Pendirian 

: 2002-06-03 

SK Izin 

Operasional 

: NOMOR :425.1/0004/55 

Kebutuhan 

Khusus Dilayani 

: A, B, C, D 

Waktu 

Penyelenggaraan 

: Sehari Penuh (5h/m) 

 

d. Visi, Misi, dan Tujuan 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
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dalam rangka menvcerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menajadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

1) Visi 

Terselenggaranya program pendidikan bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus yang lebih baik menjadikan anak 

berkarakter sosial dan realigius 

2) Misi 

a) Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Luar 

Biasa yang terpercaya. 

b) Melayani anak berkebutuhan khusus dengan tulus ikhlas 

dan penuh kasih sayang. 

c) Mendorong dan memotivasi peran serta orang tua 

masyarakat dalam melayani Anak Berkebutuhan 

Khusus. 

d) Memberdayakan potensi yang kita miliki untuk 

memajukan sekolah yang kita kelola. (Dokumentasi 15 

maret 2022)    

e. Guru dan Karyawan 

Dalam sebuah Lembaga pendidikan peranan seorang 

pendidik tidak akan pernah tergantikan apalagi didalam sebuah 
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pendidikan luar biasa dimana seorang guru tidak hanya bertugas 

mentransfer ilmu namun juga sebagai pembimbing dan pendamping 

perkembangan peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus. 

Di SLB Tunas Pembangunan 2 sendiri secara keseluruhan memiliki 

tenaga pengajar yang   berjumlah sedikit yakni delapan orang yang 

terdiri dari guru mapel dan termasuk kepala sekolah didalamnya. 

Sekolah tersebut tidak memiliki karyawan pembantu layaknya 

sekolah lain. 

Guru di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari 

berstatus sebagai guru honorer sehingga beberapa dari guru tersebut 

hadir di sekolah sesuai dengan jadwal mengajar masing-masing, 

selain itu guru disekolah tersebut tidak memiliki latar belakang 

pendidikan luar biasa termasuk guru Pendidikan Agama Islam yang 

merupakan alumni dari Universitas Muhamadiyah Surakarta. Guru 

PAI tersebut sebelumnya belum pernah memiliki pengalaman 

mengajar di Sekolah luar biasa ataupun mengikuti pelatihan yang 

berhubungan dengan pendidikan luar biasa, beliau merupakan fresh 

graduate yang langsung mengajar di SLB tersebut. (Wawancara 

dengan bapak Drs. Supriyadi, 28 maret 2022). 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari bapak 

Imam selaku guru PAI disekolah tersebut yang menuturkan 

bahwasanya beliau merupakan alumni Universitas Muhamadiyah 
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Surakarta tahun 2020 dan langsung melamar untuk mengajar di SLB 

tersebut. (wawanacara dengan bapak Imam 29 maret 2022) 

Dengan jumlah tenaga pengajar yang terbatas tersebut 

pendidik di SLB tunas pembangunan 2  selain bertugas mengelola 

kelas mulai dari menysusun rencana pembelajaran, membuat 

program tahunan sampai pada melakukan evaluasi pendidik di SLB 

tunas Pembangunan 2 juga bertugas sebagai pendamping.  

f. Sarana dan prasaran 

Secara umum SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari, 

Boyolali memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, yaitu  

1) Ruang kelas A 

2) Ruang kelas B 

3) Ruang kelas C 

4) Ruang kelas D 

5) Ruang Kelas E 

6) Ruang Kelas F 

7) Ruang Guru 

8) Ruang Ibadah 

9) Ruang UKS 

10) Dapur 

11) Gudang 

12) Kamar Mandi  

13) Satu alat music  
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g. Keadaan Peserta didik 

Keadaan peserta didik di sekolah tersebut meliputi beberapa 

anak berkebutuhan khusus yang diklasifikasikan mulai dari tunas 

netra, tuna rungu, dan tuna grahita. Semua anak berkebutuhan 

khusus dapat diterima disekolah tersebut baik yang mendaftar secara 

langsung ataupun mutasi dari sekolah lain. Pihak sekolah tidak 

melakukan seleksi terhadap calon peserta didik, sebagai langkah 

awal pendidik hanya melakukan identifikasi keterbatasan yang 

dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kegiatan identifikasi 

awal tersebut dilakukan untuk menempatkan peserta didik ke kelas-

kelas yang tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu 

sendiri. (wawancara dengan bapak Kepala sekolah 28 maret 2022) 

Keadaan peserta didik yang ditemui oleh peneliti ketika 

melakukan pengamatan hanya tampak sebagian dari peserta didik 

yang hadir disekolah untuk mengikuti pembelajaran. Kebanyakan 

peserta didik yang hadir adalah tuna grahita dan tuna rungu. peneliti 

tidak menemukan adanya peserta didik dengan tuna netra yang hadir 

disekolah. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh 

bapak kepala sekolah melalui wawancara yang sebelumnya peneliti 

telah lakukan.  

Berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah 

tersebut, khususnya Pendidikan Agama Islam seluruh peserta didik 

tuna grahita melakukan pembelajaran secara bersama-sama dalam 
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satu ruang kelas. Hal tersebut juga dilakukan pada anak 

berkebutuhan khusus lainnya.  

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian di 

kelas 6 sekolah dasar dengan jumlah 5 peserta didik yang terbagi 

atas satu peserta didik dengan satu tuna grahita berat dan empat 

peserta didik tuna grahita ringan yang kesemuanya berjenis kelamin 

laki-laki, selain siswa tersebut  masih terdapat beberapa peserta 

didik Tuna Grahita yang setingkat SMP di sekolah tersebut. Proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam anak-anak tuna grahita  di 

SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 diampu oleh satu guru PAI yang 

juga merangkap sebagai guru PAI bagi anak berkebutuhan khusus 

lainnya. 

h. Kurikulum Pendidikan Agama Islam  

Kurikulum yang digunakan di SLB ABCD Tunas 

Pembangunan 2 pada tahun ajaran 2021/2022 adalah kurikulum 

2013 dimana dalam pelaksanaanya tidak terdapat modifikasi. Anak 

berkebutuhan mendapatkan modul atau bahan pembelajaran yang 

sama dengan anak normal yang bersekolah di sekolah umum. 

Namun pendidik disana menerapkan penyederhanaan materi 

kaitanya dengan pembelajaran pendidikan Islam di kelas pada anak 

berkebuhan khusus.  

 Pembelajaran tidak hanya terpaku dengan teori dan 

mendengarkan ceramah dari guru, namun  para pendidik di SLB 
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ABCD Tunas Pembangunan 2 juga menerapkan metode pembiasaan 

dan ketauladanan kaitanya dengan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam sehingga dengan adanya metode ini diharpkan mampu 

membackup materi yang sulit dipahami dengan pemahaman. 

(wawancara dengan bapak Imam, 14 maret 2022). 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013 hal tersebut 

ditujukan oleh buku pegangan yang digunakan guru dalam mengajar 

PAI yang sesuai dengan kurikulum 2013.  

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB 

ABCD Tunas Pembangunan  2 Nogosari Boyolali. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam mengenai 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD 

Tunas Pembangunan 2 dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumetasi adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di ampu oleh satu guru PAI, 

yaitu bapak Imam yang merupakan guru honorer yang sudah 

mengabdikan diri di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 selama dua 

tahun terakhir. Beliau menyelesaikan program Sarjana Pendidikan 

Agama Islam di Universitas Muhamadiyah Surakarta dan tidak 

memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. 
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“saya dulu alumni UMS tahun 2020 kemaren lulus, dan 

langsung mendaftar buat mengajar disini, dan 

alhamdulillah diterima. Waktu itu saya masuk masih ada 

bu afika sebagai guru PAI, terus beliau ambil cuti karna 

sakit dan sekarang sudah tidak disini lagi. jadi saya disini 

satu-satunya guru PAI” (Wawancara dengan bapak Imam 

14 maret 2022) 

  

Kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dilaksanakan setiap 

hari selasa setelah jam istirahat atau tepatnya jam 09.30 bagi Tuna 

Grahita. Adapun pelaksanaan pembelajaran di SLB ABCD Tunas 

Pembangunan 2 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

a. Perencanaan Pembelajaran 

  Dalam setiap pembelajaran perencanaan merupakan hal 

sangat penting tak terkecuali pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Menurut bapak Imam mengatakan bahwa : 

“perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam saya 

siapkan untuk nantinya saya gunakan dalam pembelajaran di 

kelas, sebisa mungkin sebelum pembelajaran saya buat rpp 

dulu yang didalamnya memuat langkah-langkah 

pembelajaran, tujuan pembelajaran serta metode apa yang 

nanti saya gunakan” (Wawancara dengan bapak Imam 14 

maret 2022) 

 

  Beliau juga menambahkan bawasanya rencana pelaksanaan 

pembelajaran atau RPP disusun sesuai kurikulum 2013 yang 

diterapkan di SLB. Dari pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang 

peneliti temui di lapangan dimana sebelum pembelajaran dimulai 

bapak Imam sudah menyiapkan RPP dalam bentuk file yang 

tersimpan dalam laptop. Selian itu dalam melaksanakan 

pembelajaran alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan yang 
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tercantum dalam RPP dimana lima menit awal berisi pendahuluan 

pembelajaran, lima puluh menit berisi kegiatan inti serta lima menit 

kegiatan penutup. (Wawancara dengan bapak Imam dan 

Dokumentasi RPP tanggal 15 maret 2022). 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan 

bawasanya dalam pembelajaran PAI disekolah tersebut bapak imam 

tidak menggunakan silabus dalam proses pembelajaran, sehingga 

materi yang diajarakan lebih difokuskan pada kondisional peserta 

didik dan ketersedian bahan ajar.  

“saya tidak pakai silabus mas, disini kita kondisional soalnya 

bahan ajar nya juga terbatas.” 

b. Pelaksanaan Pembelajaran  

  Kegiatan pembelajaran di SLB ABCD Tunas Pembangunan 

2 harus berbagi tempat dengan kelas lain, dalam satu ruangan tanpa 

adanya sekat pemisah antar keduanya. Sebagaimana yang 

disampaikan bapak supriyadi 

“untuk pembelajaran PAI kita disini dilaksanakan setiap hari 

selasa pukul 09.30-10.30, dengan diampu oleh bapak Imam. 

Disini Cuma ada satu guru mas, sebelumnya ada dua namun 

sekarang sudah mengundurkan diri. Sedangkan untuk 

tempatnya kita disini bersebelahan antara kelas anak tuna 

rungu dan tuna grahita” (Wawancara dengan bapak Supriyadi 

28 maret 2022)  

 

Senada dengan hal tersebut peneliti menemukan pelaksanaan 

pembelajaran hanya menggunakan satu ruangan aktif, meskipun 

SLB tersebut memiliki banyak ruang kelas. Keberadaan dua akelas 
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tersbut dalam satu ruangan dapat mengganggu konsentrasi bagi 

pendidik ataupun peserta didik dalam belajar, tak jarang antara 

peserta didik tuna grahita dan tuna rungu saling mengganggu satu 

sama lain. Disamping itu sumber daya pendidik PAI yang dimiliki 

sangatlah  minim dimana guru tersebut harus menyesuaikan 

pembelajaran bagi semua jenis anak ketunaan yang terdapat dalam 

sekolah tersebut.  (Observasi 15 Maret 2022). Bapak Supriyadi 

menambahkan 

“Kalau untuk kelas 6 SD ini ada 5 siswa tuna grahita, dan itu 

juga macam-macam ada yang berat, dan ada ringan. Karna kita 

disini menerima semua calon peserta didik baik yang 

mendaftar langsung ataupun ada mutasi dari sekolah lain” 

(Wawancara dengan bapak Supriyadi 28 maret 2022) 

 

Dari yang peneliti temui saat melakukan observasi, tampak ada 

kesemua peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5. 

Kelima peserta didik tersebut menunjukan perilaku yang berbeda-

beda sebagian dari mereka ada yang berteriak secara tiba-tiba 

didalam kelas dan ada beberapa peserta didik yang bersikap tenang 

didalam kelas. Adapapun pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 dapat diuraikan sebagai berikut:  

Pertemuan pertama, adapun hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti pada pertemua pertama pembelajaran PAI di SLB 

tersebut adalah sebagai berikut :  

Kegiatan pembelajaran diawali oleh bapak Imam yang 

mengkondisikan peserta didik masuk kelas  pada pukul 09.30.  



67 
 

 
 

Sebelum membuka pembelajaran dengan salam bapak Imam 

mengkondisikan terlebih dahulu peserta didik mulai dari memeriksa 

kehadiran siswa satu persatu, merapikan tempat duduk siswa, 

merapikan baju, membuang sampah disekitar serta membersihkan 

papan tulis. Bapak Imam mengatakan : 

 “Sebelum memulai pembelajaran saya usahakan untuk 

melakukan pembiasan baik pada peserta didik untuk selalu 

menjaga kebersihan” (Wawancara dengan bapak Imam 14 

maret 2022) 

 

Dengan adanya pembiasan yang diberikan oleh guru PAI 

menunjukan bawasanya bapak Imam tidak hanya memberikan 

pembelajaran berbentuk teori saja didalam kelas dimana beliau 

menyisipkan perilaku baik seperti untuk selalu menjaga kebersihan. 

Dalam pengamatan peneliti kegiatan pembelajaran diawali dengan 

salam dan doa sebelum belajar yang dilakukan secara bersama-sama. 

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada bapak 

Imam selaku guru PAI. Bapak Imam mengatakan : 

“sebagaimana yang dilakukan pada umumya saya selalu 

megawali kegiatan belajar dengan berdoa dan mengucapkan 

salam. Doa disini saya tujukan kepada peserta didik untuk 

selalu melibatkan allah dalam semua pekerjaan yang kita 

lakukan”  

 

 Setelah peserta didik selesai membaca doa bapak Imam 

mulai membangun komunikasi dengan peserta didik dengan 

beberapa pertanyaan seperti sudah makan atau belum,  dan beberapa 

pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya pribadi yang dibalut 

dengan bahasa gurauan.  
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”Setelah berdoa saya menyampaikan materi yang akan 

dipelajari hari ini sambil meriview materi minggu kemaren 

selain itu di awal pembelajaran saya juga sering basa-basi dulu 

sambil bertanya kepada peserta didik, dan terkadang pertayaan 

tersebut bersifat pribadi.” (Wawancara dengan bapak Imam 14 

maret 2022) 

 

 

Peneliti menemukan hal serupa didalam pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah tersebut, dimana pertayaan-pertanyaan 

tersebut dilakukan untuk mendapatkan perhatian dan respon dari 

peserta didik serta menjadi salah satu media pendidik dan peserta 

didik merasa akrab dan dekat, sehingga dalam pembelajaran para 

siswa lebih merasa nyaman. Hal tersebut terbukti dimana peserta 

didik mulai antusias dan focus pada bapak Imam.  

Materi pembelajaran yang diberikan adalah Kandungan surat 

al lahab, adapun alat pembelajaran yang digunakan ialah papan tulis, 

dalam pengamatan peneliti metode yang digunakan adalah 

demonstrasi. Hal tersebut sesuai dengan yang bapak Imam 

sampaikan. Bapak Imam mengatakan : 

“kalau untuk metode yang saya gunakan itu biasanya ceramah 

saya tanya jawab yang pasti, kalau ada materi yang bersifat 

praktek saya menggunakan metode demonstrasi, selain karna 

keterbatasan sarana dan prasarana metode itu bisa membuat 

saya lebih dekat dengan murid, soalnya kita perlu banyak 

berinteraksi dengan murid.” 

 

Dalam suatu pembelajaran metode memainkan peranan yang 

sangat penting termasuk dalan pembelajaran anak berkebutuhan. 

Penggunaan metode demontrasi dapat dilihat ketika bapak Imam 

membacakan surat Al-Lahab beserta artinya didepan kelas serta 
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peserta didik diminta untuk mendengarkan dan menyimak apa yang 

dibaca oleh bapak Imam. Kemudian bapak Imam mengajak peserta 

didik untuk melafalkan secara bersama-sama surat al lahab dengan 

cara menirukan apa yang bapak Imam ucapkan. 

Pembacaan surat al lahab dilanjutkan dengan dipimpin oleh 

salah satu peserta didik secara bergantian sampai semua peserta 

didik terbagi rata, tentu saja bapak Imam mendampingi peserta didik 

yang memimpin teman-temannya. Ketika salah satu peserta didik 

tuna grahita memimpin membaca surat AL-Lahab tampak ia sangat 

kesusahan dalam melafalkanya meskipun sudah dibantu oleh bapak 

imam pada lafadzh awalnya, alhasil bapak imam melafadhkan 

kembali surat Al-Lahab kemudian ditirukan oleh peserta didik tuna 

grahita berat baru kemudian ditirukan oleh peserta didik  tuna grahita 

ringan secara bersama-sama. 

Bagi peserta didik tuna grahita ringan dalam melafalkan surat 

al-lahab juga mengalami kesulitan namun tampak perbedaan yang 

cukup signifikan dengan anak tuna grahuta berat, dengan sedikit 

bantuan dari bapak imam peserta didik tuna grahita ringan mampu 

melafalkan surat Al-Lahab dengan cukup baik.  

 Bapak Imam juga menyampaikan kepada peserta didik untuk 

sering melafalkan surat al lahab apalagi ketika solat supaya 

hafalanya tidak mudah hilang.  
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Pembelajaran dilanjutkan dengan penjelasan dari kandungan 

surat Al-Lahab 1-5 dalam menjelaskan kandungan tersebut bapak 

Imam menggunakan metode ceramah sesekali bapak Imam meminta 

peserta didik untuk mengulangi apa yang bapak Imam baru 

sampaikan dan melemparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan 

singkat kepada peserta didik. Dalam penyampaian materi surat Al-

Lahab tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan : 

“kalau untuk materi disini mungkin lebih disederhanakan mas 

dalam penyampaiannya, tidak terlalu dalam-dalam paling 

menyinggung sedkit dengan contoh-contoh sehari-hari” 

(Wawancara dengan bapak Imam 14 maret 2022) 

 

Hal tersebut tampak ketika bapak Imam memberikan contoh-

contoh yang dekat dengan kehidupan sehari terkait fitnah yang 

terkadung dalam surat AL-Lahab.  Sambil mendengarkan penjelasan 

dari pak guru peserta didik diminta untuk mencatat kandungan surat 

Al-Lahab yang telah ditulis di papan tulis. Setelah selesai menjelaskan 

bapak Imam menanyakan kepada seluruh peserta didik apakah sudah 

paham atau belum dan mempersilahkan peserta didik untuk bertanya. 

Kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB 

Tunas Pembangunan berakhir pada pukul 10.30, sebelum mengakhiri 

dengan doa, bapak Imam kembali sedikit mereview materi yang telah 

dibahas. 

“di akhir pembelajaran PAI bagi anak tuna grahita, 

pengulangan materi sangat diperlukan, sebagaimana yang kita 

ketahui bahwa anak tuna grahita itu sangat mudah sekali lupa, 

dengan apa yang baru mereka dengar. Bersamaan dengan itu 

saya juga menyampaikan kesimpulan dari materi 
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pembelajaran yang telah dipelajari tadi.” (Wawancara dengan 

bapak Imam 14 maret 2022) 

 

Pengulangan materi tersebut berupa pertanyaan yang 

ditujukan kepada semua peserta didik, seperti “siapakah paman Nabi 

yang jahat?” dll.  Selain untuk mengetes ingatan siswa, hal ini juga 

sebagai stimulus tersendiri bagi siswa dan diharapkan peserta didik 

lebih ingat dan paham mengenai materi yang disampaikan. Siswa 

dengan kategori tuna grahita berat mudah lupa atas apa yang baru 

mereka dengar sehingga metode pembiasaan dan pengulang-ulangan 

materi sangat diperlukan disetiap pembelajaran. Bapak Imam juga  

memberikan beberapa pekerjaan rumah untuk siswa  agar mau 

belajar dirumah. Setelah itu guru memimpin berdoa bersama peserta 

didik dan pembelajaran diakhiri  dengan salam. (Observasi 15 maret 

2022). 

Pertemuan Kedua, adapun hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada pertemuan kedua pembelajaran PAI di SLB tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Kegiatan awal diawali dengan bapak Imam mengkondisikan 

peserta didik sebelum memasuki kelas, tampak beberapa peserta 

didik masih berada di luar kelas sedang makan dengan segera bapak 

Imam menyuruh peserta didik untuk masuk kelas dan menyimpan 

makanannya untuk sementara mengikuti pelajaran dikelas. Bapak 

Imam selalu memeriksa kerapian dari masing-masing peserta didik 

baik dari baju sampai pada tempat duduk, bapak Imam juga meminta 



72 
 

 
 

peserta didik untuk membuang sampah yang berada di sekitar tempat 

duduk. Setelah dirasa rapi pembelajaran dimulai dengan  bapak 

Imam yang mengucapkan salam kemudian meminta salah satu 

peserta didik untuk memimpin doa sebelum belajar dan membaca 

surat Al Fatihah dengan bimbingan dari bapak Imam. 

Dari pengamatan peneliti diawal pembelajaran bapak Imam 

juga memberikan motivasi kepada peserta didik, untuk semangat 

dalam belajar. dengan adanya motivasi tersebut mampu mendorong 

semangat siswa di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Bapak 

Imam mengatakan; 

“Sebelum pembelajaran dimulai biasanya saya memulai basa-

basi dengan peserta didik terlebih dahulu tujuanya biar mereka 

mendapatkan focus dulu, disamping bertanya kepada peserta 

didik saya selalu sisipi motivasi supaya giat belajar, terus sama 

pentingnya belajar buat kehidupan nanti” 

 

Peneliti melihat pemberian motivasi guru kepada peserta didik 

tidak lain adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan dan 

menciptakan rasa nyaman antar keduanya, dengan adanya hal 

tersebut diharapkan peserta didik lebih memudahkan dalam 

memahami materi. 

Materi pembelajaran yang di ajarkan pada hari ini mengenai 

“kasih sayang Nabi Muhammad“ dari hasil pengamatan peneliti, 

bapak Imam mengawali pembelajaran dengan bertanya kepada salah 

satu peserta didik yang bernama joko ada dikelas, Siapa Nabi.mu ? 

joko yang merupakan peserta didik tuna grahita berat terlihat 
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kebingungan dalam menjawab pertanyaan tersebut, bapak Imam 

merespon dengan memberikan clue jawab. bapak Imam memancing 

dengan perkataan muu,,,,dan diteruskan oleh joko Muhammad. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang baik Imam katakan.  

  “kalau untuk metode yang saya gunakan itu biasanya ceramah 

saya tanya jawab yang pasti, kalau ada materi yang bersifat 

praktek saya memggunakan metode demontrasi,”  

(Wawancara dengan bapak Imam 14 maret 2022) 

 

Hasil wawanacara mengenai penggunaan metode tanya jawab 

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan metode tanya 

jawab ini membuat bapak Imam banyak melakukan interaksi dengan 

peserta didik. dalam pengamatan yang dilakukan peneliti pada waktu 

pembelajaran berlangsung tampak salah seorang peserta didik yang 

asik sendiri menggambar sesuatu di buku dan beberapa peserta didik 

yang tidur dikelas. Melihat kejadian tersebut bapak Imam bereaksi 

dengan menjelaskan materi sembari berkeliling kelas untuk  

memantau dan mengkondisikan peserta didik. Bapak Imam 

mengatakan : 

“salah satu kendala kalau mengajar ABK itu pasti susah diatur 

mas, namanya juga anak-anak, dulu saya ngajar di SMP saja 

itu sudah ekstra sabar mas, apalagi disni ya harus lebih-lebih 

lagi mas, apalagi yang tuna grahita berat itu kadang tiba-tiba 

teriak dikelas. ”  

 

Pada saat bapak imam menjelaskan materi dengan metode  

beberapa peserta didik mulai terpecah konsentrasinya, sebagian ada 

yang tidur dan asik sendiri. Hal tersebut menjadi sebuah kendala 

tersendiri dalam proses pembelajaran meskipun hal tersebut 
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merupakan hal yang sering terjadi baik disekolah umum. 

Berdasarkan keterangan yang diberikan salah satu peserta didik.  

 “iya pak tadi bosen belajar dikelas, pengen main diluar” 

(wawancara dengan peserta didik 29 maret 2022) 

 

Berdasarkan yang terjadi dilapangan ketika peserta didik tidak 

focus pada pembelajaran, hal yang dilakukan bapak imam adalah 

berjalan mendekati dan memberi peringatan kepada peserta didik 

tersebut. Setelah dirasa cukup menjelaskan materi bapak Imam 

kembali memberikan pertanyaan kepada peserta didik secara 

bergantian, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan pengulangan 

atas apa yang disampaikan oleh bapak Imam tadi. 

Pembelajaran di akhiri dengan bapak Imam yang memberikan 

motivasi untuk selalu belajar dirumah dan jangan lupa untuk 

melaksanakan solat lima waktu, sebelum menutup dengan salam  

Bapak imam memberikan pertanyaan seputar Nabi 

Muhammad, peserta didik yang ditunjuk adalah imam siswa dengan 

tuna grahita ringan. Namun Imam tidak bisa menjawab pertnyaan 

tersebut sehingga dilempar kepada siswa lain. 

“tadi pas pak guru menjelaskan saya melamun pak,jadi tidak 

bisa menjawab” (Wawancara dengan peserta didik 29 maret 

2022) 

Dari pengamatan peneliti penyampaian materi yang dilakukan 

bapak imam menggunakan metode ceramah membuat sebagian 

peserta didik merasa bosen dan kurang focus meskipun sudah 
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sempat dikondisikan sebelumnya. Bapak Imam menutup 

pembelajaran dengan salam. Sama halnya dengan salam di awal 

kegiatan pembelajaran, di bagian akhir juga merupakan bagian 

pembiasaan moral dan budi pekerti  (Observasi 22 maret 2022) 

Pertemuan Ketiga, adapun hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada pertemuan ketiga pembelajaran PAI di SLB tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Sebelum memulai pembelajaran Guru PAI meninta salah satu 

dari peserta didik tuna grahita untuk membersihkan papan tulis. 

Kegiatan pembelajaran di awali dengan salam dan doa sebelum 

belajar secara bersama-sama. Setelah itu guru PAI memeriksa 

kehadiran setiap peserta didik serta beliau selalu memeriksa kerapian 

seperti memrintahkan peserta didik yang belum memasukkan baju 

kedalam celana, di awal kegiatan pembelajaran kali ini guru PAI 

menyampaikan pentingnya belajar Agama Islam serta memberikan 

sedikit motivasi kepada siswa.  

Pada saat awal kegiatan pembelajaran bapak Imam 

memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengingat materi 

yang telah dipelajarai minggu kemaren. 

Bapak Imam mengatakan : 

“anak tuna grahita ini kan lemah mereka dalam menangkap hal 

abstark apalagi materi jadi diawal saya coba untuk mengingat 

kembali materi yang kemaren dan saya kaitkan dengan materi 

hari ini. Pastinya kalau materi PAI ini bersambung terus dan 

saling terkait”  
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Apa yang bapak Imam katakan dengan yang ditenukan di 

lapangan adalah sama dimana pada saat awal pembelajaran beliau 

melakukan kegiatan apersepsi sebelum menginjak materi inti yang 

akan di ajarkan. Baru kemudian bapak Imam menyampaikan bahwa 

hari akan ada latihan mengerjakan soal persiapan dalam menghadapi 

ujian serta akan diambil sebagai nilai ulangan harian.  

Materi yang diberikan hari ini adalah pembahasan latihan 

mengerjakan adapun soal yang diberikan kepada peserta didik kali 

ini berbentuk pilihan ganda yang berjumlah sepuluh soal. Peserta 

didik diberi waktu untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. 

Dan diberi waktu untuk mengerjakannya terlebih dahulu.  

“kalau untuk evaluasi kita ada dua mas, seperti sekolah umum 

yaitu ada ulangan harian dama ulangan semester baik itu 

tengah semester atau yang akhir semester” (Wawancara 

dengan bapak Imam 14 maret 2022) 

 

 

Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti temui di lapangan 

dimana soal yang diberikan akan diambil nilai sebagai nilai ulangan 

harian serta sebagai latihan perserta didik dalam menghadapi ujian 

akhir semester.   

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan pembahasan soal 

dengan desain pembejalaran, setiap peserta didik memiliki 

kewajiban untuk membacadan menjawanb secara bergantian. 

Peserta didik membaca satu pertanyaan dengan bantuan dari guru 

PAI dalam hal membaca soal peserta didik mampu untuk membaca 
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secara benar meskipun membutuhkan waktu, dalam hal menjawab 

soal bapak Imam sekali-kali memberikan clue untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Hal itu dilakukan pada peserta didik yang 

mengalami tuna grahita berat.  

Dari pengamatan peneliti ketika ada salah satu pertanyaan 

yang membahas mengenai sholat bapak Imam berdiri sambil 

menunjukan gambar orang rukuk yang ada di kertas, hal tersebut 

sesuai dengan perkataan bapak Imam. 

“Terbatasnya fasilitas tidak memberikan kita banyak pilihan 

khususnya dalam penggunaan media pembelajara. Sering kali 

saya juga mennggunakan handphone sebagai media. 

Sebenernya kalau disini ada LCD proyektor mungkin akan 

lebih mudah, dengan itu kita kan bisa menyajikan banyak 

video pembelajaran sehingga anak-anak disini tidak mudah 

bosan” 

 

Terbatasnya media pembelajaran yang digunakan 

dikarenankan ketersediyaan fasilitas yang minim, hal tersebut 

menyebabkan guru hanya menggunakan media yang mudah 

digunakan dan ditemukan. Penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran di kelas diperkuat dengan : 

“iya pak suka pakai gambar sama pakai hp, menonton gambar 

di hp” (Wawancara dengan Peserta didik 29 maret 2022) 

 

Namun, meskipun dengan media yang sederhana guru tetap 

berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran. Dalam pembelajara 

tersebut bapak Imam juga mengembangkan satu pertanyaan menjadi 

beberapa pertanyaan yang tidak tercatat dalam lembar soal. Setelah 

semua soal terjawab dan waktu menunjukan pukul 10.30 bapak 



78 
 

 
 

Imam memberikan tugas berupa untuk menyalin  jawaban pada 

sebuah lembar kertas untuk dikumpulkan minggu depan,  

pembelajaran pun diakhiri dengan pesan dari bapak Imam jangan 

lupa belajar dan memperlajari materi yang telah diberikan pada hari 

ini, pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama dan ditutup 

dengan salam. (Observasi 29 maret 2022) 

c. Evaluasi pembelajaran 

 Setelah pembelajaran selesai dilaksanakan bapak Imam 

melakukan eveluasi pembelajaran sebagai tolak ukur kemampuan 

peserta didik. Bapak Imam mengatakan : 

“evaluasi yang saya berikan sebisa mungkin mencakup 3 

aspek penting dalam pendidikan yakni afektif, kognitif dan 

psikomotorik. Selain itu saya juga melakukan ulangan harian 

dan ulangan semester sebagai tolak ukur pemahaman siswa” 

(Wawancara dengan bapak Imam 14 maret 2022) 

 

 Hal tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti dimana 

evaluasi yang diberikan oleh guru PAI dengan melakukan penugasan 

dalam bentuk menulis kembali surat Al-Lahab di buku masing-

masing kemudian setiap peserta didik diminta untuk membaca 

didepan kelas secara bergantian. Guru PAI mengajak semua peserta 

didik untuk berdiskusi terkait hal positif yang bisa di ambil dari 

kandungan surat Al-Lahab serta hal-hal yang perlu ditinggalkan. 

Selain itu dari segi kognitif Guru PAI memberikan latihan berupa 

ulangan harian berbentuk pilihan ganda sebagai tolak ukur 
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pemahaman peserta didik atas materi yang telah diberikan 

sebelumnya. ( Observasi 15 maret dan 29 maret 2022).   

Pendidik di SLB ABCD Tunas Pembangunan  2 juga 

melakukan evalusi formatif dan sumatif terhadap peserta didik 

dengan kebutuhan khusus yang berbentuk ulangan harian, ujian 

tengah semester  dan ulangan akhir semester yang sudah terjadwal 

dalam kalender pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan : 

“kalau ujian tengah semester sama akhir semester pasti ada 

mas, untuk pelaksanaannya juga sudah terjadwal. Setelah ujian 

disini juga ada clasmeting satu minggu, istilahnya memberikan 

waktu istirahat untuk anak-anak.” (Wawancara dengan bapak 

Supriyadi 29 maret 2022) 

 

Evaluasi dilakukan oleh guru PAI untuk memonitor sejauh 

mana perkembangan perserta didik serta sebagai pertimbangan 

dalam menentukan tindakan selanjutnya kaitanya dengan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

B. Interpretasi Hasil Penelitian  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah proses 

belajar mengajar yang didalamnya terdapat proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh dua pihak yakni pendidik dan 

peserta didik. Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam guru 

bertanggung jawab atas peserta didik dalam terbentuknya kepribadian 

mulism. Dengan kepribadian muslim peserta didik akan memiliki 

pandangan hidup, cara berfikir, merasa dan bersikap sesuai dengan ajaran 

Islam sehingga membawa mereka pada kebahagian dunia dan akhirat. 



80 
 

 
 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi anak berkebutuhan 

khusus (tuna grahita) yang diselenggarakan di sekolah luar biasa merupakan 

proses penerapan pembelajaran pendidikan agama yang didalamnya 

memuat proses meyakini, memahami, meghayati dan mengamalkan ajaran-

ajaran Islam.  

 SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 merupakan salah satu Lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus termasuk didalamnya Pendidikan Agama Islam. Dari penelitian 

yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 

disekolah tersebut pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus memiliki perbedaan dengan anak-anak normal apalagi 

latar belakang Guru PAI yang bukan dari pendidikan luar biasa. 

Dari sisi penyampaian materi pemilihan metode dan model 

pembelajaran yang terbatas, hal tersebut dikarenakan kekurangan yang 

dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Sealain itu  guru di sekolah luar 

biasa juga berperan sebagai pembimbing perkembangan individu peserta 

didik dimana guru harus mampu mengembangkan dan mematangkan 

potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. SLB ABCD Tunas 

Pembangunan 2 senantiasa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik 

bagi anak berkebutuhan khusus agar mampu mengembangkan potensi dan 

menjadi peserta didik yang berkarakter sosial dan religius. Dari data yang 

diperoleh melalui observasi,wawancara dan dokumentasi kemudian 

diakaitkan dengan teori yang ada dan dibahasa sebagai berikut : 
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1. Perencanaan 

Sebagai seorang pendidik bagi ABK perencanaan pembelajaran 

disusun berdasarkan kebutuhan sebagiamana peserta didik itu sendiri, 

anak dengan tuna grahita memiliki keterbatasan dalam memahami hal-

hal abstrak. Sehingga pendidik harus mampu memberikana pengalaman 

belajar yang bersifat positif dalam sebuah perencanaan pembelajaran. 

Sebagaiaman menurut (Ananda, 2019 : 7) perencannaan merupakan 

salah satu program pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar  secara efektif dan efisien. Hal 

ini senada dengan perencanaan yang dilakukan dilakukan oleh guru PAI 

di sekolah tersebut dimana Guru PAI  menentukan tujuan pembelajaran, 

menyiapakn  materi pembelajaran, membuat media pembelajaran, dan 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang disesuai dengan kondisi peserta 

didik.  

Harapanya dengan perencanaan yang baik dan terstruktur 

pembelajaran dapat berjalan secara terarah, terorganisir dan efektif.  

Namun dalam hal ini guru PAI tidak melakukan perencanaan secara 

menyeluruh, ketersedian bahan ajar menjadi factor utama pendidik tidak 

membuat silabus pembelajaran sehingga pembelajaran dilaksanakan 

secara kondisional peserta didik. Dengan tidak adanya silabus, 

pembelajaran sulit untuk dikelola dan dikembangkan yang berakibat 

pada kurang efektifnya pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut. 
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2. Pelaksanaan  

Adapun kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut diawali dengan 

kegiatan pendahuluan dimana guru PAI mengawali dengan 

pengkondisian peserta didik, berdoa bersama dan membangun 

apersepsi. Kegiatan inti dari pembelajaran tersebut memuat 

penyampaian materi dengan menggunakan metode tanya jawab, 

demonstrasi dan tanya jawab yang dikombinasikam dengan media 

pembalajaran. Diakhir kegiatan pembelajaran Guru PAI memberikan 

umpan balik serat pentingnya memahami kandungan surat Al-Lahab 

dalam penerapanya di kehidupan sehari-hari, Guru PAI juga 

memberikanp penugasan kepada peserta didik. Sebagaimana yang 

dilakukan di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari.     

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi anak berkebutuhan 

khusus tidak mengesampingkan aspek metode dan media dan pemilihan 

materi pembelajaran : .  

a. Metode 

Kaitanya dengan metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi tuna grahita, Anak 

dengan gangguan intelektual dua kali lebih sulit dalam memahami 

materi yang bersifat teoritis tanpa adanya contoh. pendidik harus 

lebih menekankan pada demonstrasi dan pembiasaan. Metode 

demonstrasi dapat menimbulkan sebuah repon baru peserta didik  

terhadap materi yang baru mereka dapat, senada dengan hal tersebut 
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metode ini membuat seorang peserta didik memiliki kesempatan 

untuk mengamati dan mengalami kejadian yang berakitan dengan 

materi (Elihami & Syahid, 2018 : 50). Seperti dalam materi 

menghaflkan surat Al-Lahab pembacaan ayat  dilakukan secara 

berulang-ulang dan bergantian oleh para peserta didik dapat 

memberikan sebuah respon yang merangsang daya ingat peserta 

didik. 

Metode demonstrasi yang diterapkan kepada anak tuna 

grahita dilakukan secara berulang-ulang hal tersebut dilakukan 

untuk menambah daya ingat anak tuna grahita yang lemah. Sehingga 

dalam proses pembelajaran peserta didik ikut aktif didalam kelas dan 

terjadi hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik.  

Metode ceramah yang diterapkan oleh bapak Imam terhadap 

ABK harus dilakukan secara pelan-pelan dan diulang-ulang. Anak 

dengan gangguan intelektual memiliki daya ingat yang lemah 

sehingga dalam  menggunakan metode ceramah pendidik harus 

ekstra bersabar dan melakukan pengulangan kata-kata agar peserta 

didik bisa ingat atas apa yang baru mereka dengar dan apa yang baru 

mereka ucapkan. Metode ceramah sangat mudah digunakan dalam 

pembelajaran karna metode tersebut tidak banyak membutuhkann 

alat bantu lain, namun didis lain metode ini bisa memboasankan bagi 

peserta didik jika tidak dikombinasikan dengan metode lain. 

Penyampaian metode ceramah dapat dikombinasikan dengan media 
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atau metode lain untuk membuat suasanan kelas lebih aktif dan 

hidup. 

Bapak Imam menggunakan metode tanya jawab untuk  

membangun komunikasi dengan peserta didik,  metode ini secara 

tidak langsung membuat sebuah interaksi antara dengan guru murid 

yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik. Sebagimana 

ketika seorang guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang disampaikan, pertanyaan tersebut bisa ditujukan untuk 

perorangan atau seluruh peserta didik yang ada. Tanya jawab bisa 

dikombinasikan dengan reward dan punishment, dimana ketika 

seorang siswa mampu menjawab pertanyaan guru bisa memberikan 

hadiah ataupun apresisi dalam bentuk tepuk tangan ataupun yang 

lain. Penerapan punishment juga harus bersifat mendidik dan 

membawa manfaat bagi peserta didik itu sendiri. 

b. Media 

Adanya media pembelajaran ditujukan agar siswa 

mendapatkan pengalaman belajar yang menarik selain fungsi 

utamanya untuk  mempermudah guru dalam menyampaikan materi. 

penggunaan media pembelajaran bagi tuna grahita di SLB ABCD 

Tunas Pembangunan 2 adalah gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

Menurut Arsyad dalam (Mangdalena , 2021 : 315 ) media 

pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa, bisa 
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menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata selain itu 

media gambar dapat meningkatkan pemahaman dan ingatan. Hal ini 

selaras dengan pelaksannan pembelajaran di sekolah tersebut. 

Dimana peserta didik lebih bersemangat dan antusias keitika bapak 

Imam menyampaikan pembelajaran yang di sertai  gambar-gambar 

pendukung materi.  

Dengan media gambar ini, anak berkebutuhan khusus lebih 

mudah dalam membayangkan meteri pembelajaran. Sedangkan 

untuk materi kandungan surat Al-Lahab menggunakan media al-

quran, dalam praktek membacanya guru memberikan bimbingan 

dan perhatian lebih bagi peserta didik.  

c. Materi  

Materi yang disajikan bagi anak berkebutuhan meliputi 

Pendidikan Agama Islam, dimana didalamnya lebih ditekankan 

kepada materi-materi yang berkaitan dengan masalah fiqh dan 

akhlak. Dengan pembelajaran tersebut anak berkebutuhan 

sitidaknya mampu untuk melaksanakan kewajiaban masing-masing 

seperti melaksanakan solat, hal ini tercermin dari pembiasaan solat 

duha yang dilakukan oleh peserta didik  disekolah setiap pagi.  

Penerapan materi akhlak sebagaimana dalam kandungan 

surat Al-Lahab tentang bagiamana menghindari fitnah, dengan bekal 

akhlak yang baik anak berkebutuhan dapat menempatkan dirinya di 
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masyarakat sehingga keberadaanya dapat diterima dan bukan 

menjadi suatu hal yang aneh.  

Hal ini senada dengan pendapat (Nazarudin, 2007 ) dimana 

salah satu funsgi Pendidikan Agama Islam dapat dijadikan sebagai 

sumber nilai dan memberikan pedoman untuk mencapai kehidupan 

didunia dan diakhirat. 

Sebagai seorang pendidik yang tidak memili latar belakang 

pendidikan luar biasa, pendidik disekolah tersebut mampu 

melaksanakan pembelajaran PAI dikelas dengan baik, beliau 

memulai pembelajaran dengan membuat perencanaan pembelajaran 

dengan menyiapkanm media dan  materi yang akan diajarkan. 

Ketika pembelajaran di kelas pendidik tersebut mampu 

memposisikan sebagai mana pendidik  dan pendamping anak 

berkebutuhan khusus. Model pembelajaran yang dipilih sesuai 

dengan keadaan peserta didik termasuk yang diterapkan pada anak 

tuna grahita. Selain itu beliau juga menyusun penilaian peserta didik 

di akhir semester sebagai bentuk evaluasi pembelajaran.  

3. Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran bertujuan  untuk mengukur apa yang sudah 

siswa dapat dalam pembelajaran dan apa yang telah guru berikan di 

kelas,  sebagiaman yang disampikan oleh (Arikunto, 2016 : 3) proses 

evaluasi juga termasuk didalamnya penilaian atas proses belajar siswa 

untuk mengukur sejauh mana tujuan dari pembelajaran tercapai. 
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Penugasan merupakan salah satu bentuk evaluasi yang diberikan 

pendidik kepada peserta didik sebagai tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran, penugasan yang diberikan kepada anak-anak 

berkebutuhan dapat berupa pengulangan materi yang telah diajarkan 

sebelumnya seperti menulis ulang surat Al-Lahab beserta 

kandungannya, dengan menulis ulang diharapkan siswa terbiasa untuk 

membaca materi sehingga dapat memahami dan merangsang kreatifitas 

siswa. 

Penugasan yang diberikan oleh Guru PAI ini bisa merangsang tidak  

hanya ranah kognitif saja, dengan menulis kembali materi secara tidak 

langsung merangsang keterampilan membaca peserta didik serta 

substansi dalam  tersebut  diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Ulangan harian merupakan salah satu bentuk evaluasi 

formatif yang dilakukan bapak Imam di SLB ABCD Tunas 

Pembangunan 2 Nogosari.  

Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan 

dua jenis yaitu sumatif dan formatif yang  ditujukan untuk mengukur 

sejauh mana perkembanhgan pemahaman peserta didik. Hal ini sejalan 

dengan disampaikan oleh  Arikunto dalam (Suharsimi Arikunto, 2018 : 

53) bawasanya dalam sebuah dunia pendidikan khusunya proses 

pembelajaran harus terdapat komponen evaluasi pembelajaran yang 

digunakan untuk menentukan nilai dan pengambilan keputusan terkait 

program pembelajaran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD Tunas Pembangunan 

2 Nogosari, Boyolali tahun ajaran 2021/2022 maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut:  

Perencanaan pembelajaran disekolah tersebut tidak dilaksanakan 

dengan baik, dimana guru PAI hanya membuat RPP dan ketersedian bahan 

ajar menjadi factor utama guru PAI tidak menggunakan silabus.  

Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3 bagian antara lain 

Pendahuluan dimana guru menyampikan motivasi, tujuan pembelajaran 

serta menyampaikan apersepsi kepada peserta didik. kegiatan inti berisi 

penyampaian materi serta kegiatan diskusi dengan peserta didik adapun 

metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidika Agama Islam antara 

lain tanya jawab yang digunakan guru untuk membangun komunikasi 

dengan peserta didik, ceramah dan demonsttrasi terkait dengan materi yang 

bersiffat praktek seperti dalam praktek menghafalkan surat Al-Lahab. 

Selain memaksimalkan metode pembelajaran Guru PAI juga menggunakan 

media gambar untuk menambah minat peserta didik serta memudahkan 

dalam menyampiakan materi. Materi pembelajaran yang disampaikan 

disesuaikan dengan keadaan perserta didik dan ketersedian bahan ajar. 
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Kegiatan penutup diakhiri dengan pemberian tugas pembelajaran berupa 

pertanyaan singkat seputar materi  

Guru PAI melakukan evaluasi pembelajaran setiap selesai 

melaksanakan pembejaran dalam bentuk pertanyaan serta pemberian tugas 

pada peserta didik, selain itu Guru PAI juga melakukan evaluasi sumatif 

yang berbentuk Ujian akhir semester yang dilaksakan sesuai dengan 

kalender pendidikan.  

B. Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan melihat hasil penelian maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Kepala Sekolah 

a. Sebagai sekolah yang menerima semua anak dengan 

kebutuhan khusus hendaknya kepala sekolah memberikan 

keterampilan kepada guru-guru yang tidak memiliki 

background pendidikan luar biasa 

b. Untuk memajukan pendidikan hendaknya ditunjang dengan 

fasilitas yang memadai yang menunjang pembelajaran di 

kelas 

c. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi pada semua pihak-

pihak yang terlibat guru, peserta didik, dan wali murid  
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2. Guru PAI 

a. Meningkatkan dalam pemilihan metode dan model 

pembelajaran dikelas agar pembelajaran lebih bervariasi. 

b. Membuat silabus pembelajaran PAI agar pembelajaran di 

kelas berjalan terarah dan terorganinisir.  

c. Menambah referensi buku pembelajaran bagi peserta didik  

3. Peserta didik 

a. Bagi peserta didik tuna grahita diharapkan setelah mendapat 

materi pembelajaran dapat dipraktekan secara terus menerus 

dalam kegiatan sehari-hari. 

b. Lebih giat lagi dalam belajar terutama ketika berada di 

rumah 
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LAMPIRAN LAMPIRAN 

Lampiran 1 :  Pedoman Observasi 

1. Letak Geografis SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari 

2. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD Tunas 

Pembangunan 2 

3. Keadaan sarana dan prasanan di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 

4. Sikap peserta didik di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 di 

lingkungan sekolah 

Lampiran 2 : Pedoman Dokumentasi 

1. Visi dan misi  SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogosari  

2. Keadaan Guru, Karyawan dan Peserta didik di SLB ABCD Tunas 

Pembanguan 2 

3. Kondisi Sarana dan Prasarana di SLB ABCD  Tunas Pembangunan 

2 Nogosari 

4. Dokumen Program pendidikan Luar Biasa  

 

 

 



95 
 

 
 

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara 

A. Wawancara kepada subjek penelitian ( Guru Pendidikan Agama 

Islam) 

1. Kapan pembelajaran PAI disekolah dilaksanakan ? 

2. Apa saja yang perlu bapak siapkan sebagai Guru Pai sebelum 

melaksanakan pembelajaran ? 

3. Bagiamana pembuatan RPP bagi anak berkebutuhan khusus? 

4. Bagiamana pertimbangan bapak dalam memilih stratetgi, 

metode dan media dalam pembelajaran PAI ?  

5. Apa kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan 

khusus di sekolah ini ?  

6. Apakah ada pengembangan atau perubahan kurikulum 

kaitanya dengan pembelajaran PAI bagi ABK ?  

7. Apa saja pembagian materi PAI yang ada di sekolah ?  

8. Bagimana tahapan evaluasi dalam pembelajaran PAI ?   

9. Apa saja kendala bapak dalam melaksanakan pembelajaran 

bagi ABK ? 

10. Bagaiamana bapak membuat pembelajaran  yang membuat 

peserta didik aktif ?  

11. Bagaimana cara bapak untuk membuat keaadaan kelas 

kondusif ? 

B. Wawancara kepada informan penelitian ( Kepala sekolah) 

1. Bagaimana sejarah SLB Tunas Pembanguna 2 ini berdiri ? 

2. Apa saja visi dan misi SLB Tunas Pembanguna 2 ? 

3. Apa keunggulan dari SLB Tunas Pembanguna 2 ? 

4. Apa saja jenis peserta didik yang ada di SLB Tunas 

Pembanguna 2 ? 

5. Bagiamana  proses penerimaan peserta didik berkebutuhan 

khusus ? 

6. Bagaiamana seleksi yang dilakukan untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus ? 
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7. Bagiamana pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus ? 

8. Apa program yang berkaitan dengan keagaamaan bagi anak 

bekebutuhan khusus ? 

9. Apa saja kendala yang bapak hadapi dalam mengontrol anak 

berkebutuhan khusus ?  

10. Apakah guru yang bukan lulusan PLB dapat diterima di 

sekolah ini ?  

  

C. Wawancara kepada informan penelitian (siswa) 

1. Bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah? nyaman ? 

2. Bagaiaman dengan kondisi kelas ? nyaman?  

3. Kesulitan apa yang dihadapi ketika belajar dikelas ? 

4. Apa metode yang sering digunakan oleh bapak guru ? 

5. Apa saja media yang sering digunakan oleh bapak guru ? 

gambar ?  

6. Bagiamana dengan sarana dan prasaranan yang disediakan 

sekolah ? 

7. Bagaimana layanan yang diberikan sekolah ? 

8. Bagaimana kendala dikelas saat mengikuti pembelajaran ?  

9. Apakah ada kegiatan lain (ekstrakulikuler) selain belajar 

dikelas yang diikuti ?  

10. Bagaimana dengan tugas yang diberikan oleh guru ? 

kesulitan atau tidak ? 
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Lampiran 4 :  Transkip Wawancara 1 

Tanggal : Senin  14  Maret 2022 

Tempat : Ruang Kelas  

Jam  : 10.30 WIB 

Subjek  : Bapak Iman (Guru PAI) 

 

 Hari ini peneliti datang ke sekolah untuk melakukan wawancara dengan 

bapak Imam prakoso selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti di SLB 

ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogorasi , Boyolali setelah sebelumnya 

mengkonfirmasi jadwal wawancara melalui whatsap, adapun wawancaranya 

sebagai berikut :  

Peneliti : assalamulaikum wr wb perkenalkan bapak saya robi cahyadi 

yang mau mengadakan observasi terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD TP 2 

ini pak. Maaf bapak mengampu berapa kelas nggih? 

Informan : waalaikumsalam wr wb , iya mas saya pak iman dan disisni 

saya mengampu semua kelas PAI di SLB 

Peneliti : unutk bapak sendiri beckground pendidikannya apa nggih 

pak? 

Informan : saya S1 PAI UMS mas 

Peneliti : untuk konsentrasinya bapak? 

Informan : umum mas 

Peneliti : nggih pak, berarti tidak ada background PLB nggih pak? 

Informan : tidak mas 

peneliti : Kalau mengikuti pelatihan untuk pengajar sekolah luar biasa 

itu pak ? 

Informan  :  Belum sih mas, saya lulus langsung daftar disisni dan 

alhamdulillah diterima.  

Peneliti : untuk waktu belajar disini mulai jam berapa ya pak? 

Informan : senin sampai jumat jam 08.00-10.30, dan untuK PAI setiap 

selasa sama rabu jam 09.30-10.30 
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Peneliti : untuk kurikulumnya sendiri bapak? 

Informan : owh kita pakainya K13 Cuma dalam pelaksaannya lebih 

disedarhakan saja mas, soalnya kita SLB 

 

Peneliti 

: ada modifikasi tidak pak di K13 kaitanya dengan 

pembelajaran di kelas? 

Informan : itu sih mas lebih kepada penyederhanaan materinya, misalnya 

dalam materi surat al lahab kalau disekolah umum bisa 

dibahas kandungan secara mendalam kalau di sini lebih kayak 

disinggung saja mas. 

Peneliti : Untuk RPP nya bapak? 

Informan : Perencanaan pembelajaran Agama Islam saya siapkan untuk 

nantinya saya gunakan dalam pembelajaran di kelas, sebisa 

mungkin sebelum pembelajaran saya buat rpp dulu yang 

didalamnya memuat langkah-langkah pembelajaran, tujuan 

pembelajaran serta metode apa yang nanti saya gunakan 

Peneliti : bagaimana persiapan bapak sebelum mengajar? 

Informan : sama saja mas , kita buat RPP mempelajari materi dan 

menyiapkan media pembelajaran 

Peneliti  : Kalau langkah-langkah pembelajaran sesuai sesuai dengan 

RPP bapak ? 

Informan  : Ya mas, diawal, salam, berdoa bersama sama mereview 

materi minggu kemaren. Kalau undah sampai pada kegiatan 

inti nanti saya menjelaskan materi. kalau mau pulang anak-

anak juga saya beri motivasi terus biar semangat belajar, sama 

diakhir selalu saya ulang sedikit materi tadi mas.  

Peneliti : untuk metodenya yang bapak gunakan didalam kelas? 

Informan : yang paling sering saya gunakan itu tanya jawab sama 

ceramah mas, selain karna keterbatatasan sarana dan 

prasarana metode itu bisa membuat saya lebih dekat dengan 

murid, soalnya kita perlu banyak berinteraksi dengan murid, 

seperti memancing-mancing. 
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Peneliti : ketika dikelas media yang bapak gunakan?  

Informan : media yang saya gunakan umum mas, ada tambahan bentuk 

print out yang berisi gambar-gambar yang berisi materi. 

Peneliti : pada mata pelajaran PAI di SLB ini menerapkan satu mata 

pelajaran atau dibagi dalam beberapa mata pelajaran? 

Informan : owh Cuma satu saja mas, tidak ada pembagian seperti 

dimadrasah, jadi semuanya udah masuk didalamnya. 

Peneliti : untuk evaluasinya gimana nggih pak? 

Informan : sama sih mas kayak sekolah umum ada ujian tulis ada ujian 

praktek dan tentunya dengan perhatian yang lebih, anak-anak 

disini harus dipancing terus mas karna mereka tuna grahita, 

jadi kalau dilepas secara loss itu tidak bisa mas, kita harus 

damping terus. 

Peneliti : untuk interkasi dengan murid bagaaimana nggih pak? 

Informan : untuk interaksi dikelas kita sama juga mas, ya ada bentuk 

tanya jawab tak jarang mereka juga bertanya kepada saya, 

ytapi ya itu mas kita harus mincing-mancing dulu 

Peneliti : apakah ada kendala pak ketika mengajar pak? 

Informan : tentu ada mas, kaitanya dengan ffasilitas mungkin akan lebih 

baik jika sekolah menyediakan alat peraga LCD sebagai 

penunjang media pembelajaran, mengatur ABK ini juga harus 

ekstra sabar karna kadang lagi belajar tiba-tiba lari-lari 

sendiri,terkadang juga orang tua menjemput anak mereka 

disekolah. 
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Lampiran 5 : Transkip Wawancara 2 

Waktu :   Senin 28 Maret 2022 

Tempat : Ruang Guru 

Jam  : 10.30 WIB  

Subjek  : Bapak Drs. Supriyadi ( Kepala Sekolah ) 

 Hari ini peneliti datang ke sekolah untuk melakukan wawancara dengan 

bapak Drs. Supriyadi selaku kepala SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogorasi , 

Boyolali setelah sebelumnya mengkonfirmasi jadwal wawancara melalui whatsap 

adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut :  

Peneliti : Assalamulaikum wr wb perkenalkan bapak saya robi cahyadi 

yang mau mengadakan observasi terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB ABCD TP 2 ini 

pak., dengan bapak kepala sekolah nggih? 

Informan : Iya mas , saya Drs. Supriyadi 

peneliti : Baik bapak, sejarah sekolah ini dulu gimana ya pak ? 

Informan : Baik mas untuk sejarah singkatnya dulu SLB TP 2 ini berdiri 

karena SLB TP 1 kekurangan fasilitas dan peserta didik yang 

terlalu banyak.  

Peneliti : Bapak saya mau bertanya soal penerimaan peserta didik disini 

bapak? Apakah setiap tahun ada yang masuk bapak? 

Informan : Ya mas, kadang ada kadang juga tidak ada mas, kadang juga 

ada mutasi kita juga terima 

Peneliti : Dalam penerimaan tersebut apakah ada seleksi bapak? 

Infotrman : Kalau seleksi tidak ada, tapi lebih kepada assement jadi kita 

mengukur sejauh mana anak ini tau dan bisa menyerap misal 

kalau grahita nanti kita jadi tahu owh ini grahita ringan, ini 

sedang ini berat, lebih ke itu mas  

Peneliti : Untuk masuk sekolah setiap hari bapak? 

Informan : Tidak mas Cuma senin-jumat dari jam 7 sampai 11 siang 

Peneliti : Tiap hari ada berapa jam pelajaran bapak? 
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Informan : ada 2 mas, nanti dipisah oleh jam istirahat 

peneliti : Kalau pelajaran PAI itu kapan bapak ? buat yang kelas 6 SD 

Informan  :  Untuk PAI dilaksanakan setiap hari selasa, setelah jam istirahat 

sampai pulang  

peneliti : Kalau ujian disini juga ada pak? 

Informan : kalau ujian tengah semester sama akhir semester pasti ada mas, 

untuk pelaksanaannya juga sudah terjadwal. Setelah ujian 

disini juga ada clasmeting satu minggu, istilahnya memberikan 

waktu istirahat untuk anak-anak 

Peneliti : Layanan pendidikan selain belajar apa ya pak yang diberikan 

kepada siswa? 

Informan : Kalau di bidang agama ada pembiasaan sholat duha setiap 

pagi, dan yang paling penting kita juga mengadakan antar 

jemput siswa mas, soalnya kesadaran orang tua masih sangat 

rendah dan sekolah disinipun kami tidak memungut biaya 

sama sekali jadi mereka gratis. 

peneliti : Kalau tujuan adanya pembelajaran PAI dan budi pekerti 

sendiri? 

Informan  : Kalau tujuannya yang pasti satu, supaya anak itu bisa 

memenuhi tanggung jawabnya sendiri misalnya anak itu bisa 

sholat, wudhu secara mandiri. Yang kedua supaya anak 

berkebtuhan khusus disini itu punya perilaku sopan santu baik 

dilingkungan sekolah, rumah atau diamanapun sehingga ABK 

ini tidak dipandang sebelah mata.  

Peneliti : Kalau untuk kendala dalam mengontrol peserta didik 

bagaimana nggih bapak? 

informan : Banyak sih mas, dari segi komunikasi kalau unutk tuna rungu 

kebanyakan guru disini masih kesulitan mangatur peserta 

didik, dan penyerapan peserta didik dengan tuna grahita berat 

itu sangat lamban sekali, dan yang tuna netra itu kaitanya 
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dengan kempuan braile karna rata-rata guru disini kurang 

mampu dalam braile 

peneliti :  Lalu bagimana dengan pendidik yang ada disini bapak ? 

Informan  :  Kalau masalah tenaga pengajar disini ya mas karna merupakan 

sekolah swasta jadi tenaga pendidik juga seadanya, kami 

semua terima bahkan disini ada juga yang masih kuliah seperti 

mas. Tapi kalau ada beberapa juga yang memiliki background 

d PLB juga mas.  
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Lampiran 6 : Tarnskip Wawancara 3 

Waktu   : Selasa 29 Maret 2022 

Tempat : Didepan kelas 

Jam  : 09.30 WIB 

Subjek  : peserta didik dengan salah satu siswa Tuna Grahita di SLB  

 Hari ini peneliti datang ke sekolah untuk melakukan wawancara dengan 

salah satu murid di SLB ABCD Tunas Pembangunan 2 Nogorasi , Boyolali adapun 

hasil wawancara sebagai berikut :  

Peneliti : Assalamulaikum adek, ini pak guru mau tanya-tanya mengenai 

proses pembelajaran di kelas, boleh ? 

Informan : Waalaikumsalam, iya boleh bapak 

Peneliti : Kalau belajar di kelas ada kesulitan tidak ? 

Informan : Ada pak 

Peneliti : Susahnya seperti apa dek ?  

Infotrman : Kalau meterinya susah pak 

Peneliti : Bagaimana usaha guru dalam membantu hal tersebut  

Informan : Biasanya dijelasin lagi pak, di ulang-ulang  

Peneliti : Bagaimana belajar di kelas? Nyaman? 

Informan : Iya pak, bapak Imam orangnya baik 

Peneliti : Media yang sering digunakana dalam proses pembelajaran 

dikelas apa ? 

Informan : Gambar pak 

Peneliti : Kalau metodenya sering tidak bapak Imam mencontohkan 

materi ? 

informan : Iya pak , sama ceramah dan tanya jawab  

Peneliti  : Bapak Imam sering praktek solat tidak dikelas 

Informan : Iya pernah pak 

Peneliti  : Kalau fasilitasnya cukup tidak ? 

Informan  : Cukup pak, tapi lebih enak kalau ada proyektor  

Peneliti  : Selain belajar dikelas ada kegiatan agama lain tidak ? 
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Informan  : Solat duha, kalau pagi pak  

Peneliti  : Tadi kamu dikelas main sendiri ya? 

informan :  Bosen pak dikelas 

Peneliti  :  Bapak lihat kemaren kamu juga tidur kelas, tadi malem tidur 

jam berapa  

informan :  Saya ngantuk pak, tidur saya malam  

 

  

Lampiran 7 :  Transkip Wawancara 7   

Informan  : Bapak Imam 

Waktu  :  30 maret 2022 

Kegiatan  :  Meminta data 

Tempat  :  Ruang Kelas 

 

Kegiatan wawancara berlangsung ketika jam sitirahat ketika bapak Imam selasai 

melakukan pembelajaran 

Peneliti  : Assalamualaikum bapak  

 Informan  :  Waalakumsalam, ada apa mas ? 

Peneliti  :  Ini bapak saya mau minta data-data sekolah ini  

 Informan  :  Owh iya mas, sebentar, ada flasdisk kan ? 

Peneliti  :  Ada pak  

Inforan  :  Sementara itu mas , nanti kalau ada yang kurang 

chat saja , nantu say kirim lewat wa. 

Peneliti :  Baik bapak, terimakasih banyak 
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Lampiran 8 : Fieldnote observasi 1 

Observasi  selasa, 15 maret 2022 

 Penelitian dengan pengamatan langsung dilakukan pada selasa, 15 maret 

2022 di ruang kelas 6, peneliti datang pada pukul 08.00 WIB ke SLB untuk untuk 

melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelaran Pendidikan Agama Islam. 

Sebelum memasuki kelas saya bertemu dengan bapak Imam selaku guru PAI untuk 

meminta jadwal pelajaran yang sudah dikonfirmasi melalui whatsap. Kegiatan 

pembelajaran pendidikan agam Islam di mulai pukul 09.30 sebelum bapak Imam 

masuk ruang kelas beliau memanggil bebera siswa yang masih berada di luar kelas 

unutk masuk kedalam kelas. 

 Guru PAI mengawali pembelajaran dengan mengkondisikan terlebih dahulu 

peserta didik mulai dari memeriksa kehadiran siswa satu persatu, merapikan tempat 

duduk siswa, merapikan baju, membuang sampah disekitar serta membersihkan 

papan tulis. Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam dan doa sebelum berlajar 

yang dilakukan secara bersama-sama. Setelah peserta didik selesai membaca doa 

bapak Imam memberi beberapa pertanyaan seperti sudah makan atau belum. Tidak 

lupa bapak imam menyampaikan materi apa yang akan dipelajari serta sedikit 

meriview materi pada pertemuan sebelumnya  

 Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan guru PAI mengawali 

pembelajaran dengan menuliskan surat Al-Lahab beserta artinya dan 

memerintahkan para pesera didik untuk menulis di buku masing-masing. Setelah 

peserta didik selesai menulis ayat tersebut kemudian bapak Imam membacakan 

surat Al-Lahab beserta artinya didepan kelas serta peserta didik diminta untuk 

mendengarkan dan menyimak apa yang dibaca oleh bapak Imam. Kemudian bapak 

Imam mengajak peserta didik untuk melafalkan secara bersama-sama surat al lahab 

dengan cara menirukan apa yang bapak Imam ucapkan.  Pembacaan surat al lahab 

dilanjutkan dengan dipimpin oleh salah satu peserta didik secara bergantian sampai 

semua peserta didik terbagi rata, tentu saja bapak Imam mendampingi peserta didik 

yang memimpin teman-temannya. Bapak Imam juga menyampaikan kepada 

peserta didik untuk sering melafalkan surat al lahab apalagi ketika solat supaya 

hafalanya tidak mudah hilang.   
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 Pembelajaran dilanjutkan dengan penjelasan dari kandungan surat Al-

Lahab 1-5 dalam menjelasakan kandungan ayat tersebut, bapak Imam 

menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari. Sambil 

mendengarkan penjelasan dari pak guru peserta didik diminta untuk mencatat 

kandungan surat Al-Lahab yang telah ditulis di papan tulis.  

 Kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB Tunas 

Pembangunan berakhir pada pukul 10.30, sebelum mengakhiri dengan doa, bapak 

Imam kembali sedikit mereview materi yang telah dibahas seperti “siapakah paman 

Nabi yang jahat?” Setelah itu Guru berdoa bersama peserta didik dan pembelajaran 

diakhiri  dengan salam 
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Lampiran 9 :  Fielnoted Observasi 2 

Observasi selasa 22 maret 2022 

 Pelaksanan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilaksanakan pada 

selasa 29 maret 2022, pada hari itu peneliti datang ke sekolah sekitar jam 08.00 

WIB selain melakukan pengamatan pembelajaran dikelas peneliti juga melakukan 

pengamatan sikap pesrta didik keitka berada di lingkungan sekolah.  Sesuai dengan 

jadwal yang berlaku  pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilaksanakan pada 

jam 09.30  

 Kegiatan awal diawali dengan bapak Imam mengkondisikan peserta didik 

sebelum memasuki kelas, tampak beberapa peserta didik masih berada di luar kelas 

sedang makan dengan segera bapak Imam menyuruh peserta didik untuk masuk 

kelas dan menyimpan makananya untuk sementara mengikuti pelajaran dikelas. 

Bapak Imam selalu memeriksa kerapian dari masing-masing peserta didik baik dari 

baju sampai pada tempat duduk, bapak Imam juga meminta peserta didik untuk 

membuang sampah yang berada di sekitar tempat duduk. Setelah dirasa rapi 

pembelajaran dimulai denga  bapak Imam yang mengucapkan salam kemudian 

meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum belajar dan 

membaca surat Al Fatihah dengan bimbingan dari bapak Imam. Bapak Imam 

menanyakan beberapa pertanyaan sederhana kepada peserta didik agar peserta didik 

merasa lebih dekat dengan seorang guru. Dikarenankan ada beberapa siswa yang 

tidak menjawab bapak imam meberikan sedikit motivasi kepada peserta didik.  

 Materi pembelajaran yang di ajarkan pada hari ini mengenai “kasih sayang 

Nabi Muhammad “ bapak Imam mengawali pembelajaran dengan bertanya kepada 

salah satu peserta didik yang bernama joko ada dikelas, Siapa Nabi.mu ? joko yang 

merupakan peserta didik tuna grahita berat terliahat kebingungan dalam menjawab 

pertanyaan tersebut, bapak Imam merespon dengan memberikan clue jawab. bapak 

Imam memancing dengan perkataan muu,,,,dan diteruskan oleh joko Muhammad. 

Selesai memberikan pertnyaan bapak Imam memberikan penjelasan memgenai 

sejarah singkat Nabi Muhammad,  bapak Imam menjelaskan materi sembali 

berkeliling kelas sambil memantau dan mengkondisikan peserta didik. 
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 Setelah dirasa cukup menjelaskan materi bapak Imam kembali memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik secara bergantian, pertanyaan tersebut merupakan 

pertanyaan pengulangan atas apa yang disampaikan oleh bapak Imam tadi. Bapak 

Imam juga menyamaratakan peserta didik yang ada dikelas baik itu tuna grahita 

ringan sampai berat. Beliau juga selalu memberikan bantuan pada peserta didik 

yang kesusahan adapun peserta didik yang salah dalam menjawab beliau hanya 

mengulai jawaban peserta didik tersbeut dengan suara yang keras dengan nada 

gurauan.  

 Pembelajaran di akhiri dengan bapak Imam yang memberika motivasi untuk 

selalu belajar dirumah dan jangan lupa untuk melaksanakan solat lima waktu, 

peserta didik pun menjawab "iya pak" ,bapak Imam kemudian meminta salah satu 

peserta didik untuk mengulangi apa pesan yang bapak Imam berikan, peserta didik 

itu pun mengulangi pesan yang disampaikan oleh bapak Imam dan bapak Imam 

membalas dengan perkataan ,nah didengarka itu. Bapak Imam menutup 

pembelajaran dengan salam dan memberi pesan untuk hati-hati dijalan ketika 

pulang ke rumah 
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Lampiran 10 : Fieldnote Observasi 3 

Observasi , selasa 29 maret 2022 

 Observasi kembali dilakukan pada hari selasa tanggal 22 maret 2022, tepat 

pukul 09.30 WIB Guru PAI bersiap menuju ruang kelas sembari memanggil 

beberapa peserta didik yang masih berada diluar kelas. Sebelum memulai 

pembelajaran Guru PAI meninta salah satu dari peserta didik tuna grahita untuk 

membersihkan papan tulis. Kegiatan pembelajaran di awali dengan salam dan doa 

sebelum belajar secara bersama-sama. Setelah itu guru PAI memeriksa kehadiran 

setiap peserta didik serta beliau selalu memeriksa kerapian seperti memrintahkan 

peserta didik yang belum memasukkan baju kedalam celana, di awal kegiatan 

pembelajaran kali ini guru PAI menyampaikan pentingnya belajar Agama Islam 

serta memberikan sedikit motivasi kepada siswa. Sebelum  menginjak kegiatan inti 

dalam pembelajaran kali ini bapak Imam meriview kata “bismillah” salah satu 

peserta diminta untuk mengartikan kata tersebut. 

 Materi yang diberikan hari ini adalah pembahasan latihan mengerjakan 

adapun soal yang diberikan kepada peserta didik kali ini berbentuk pilihan ganda 

yang berjumlah sepuluh soal, peserta didik diberi waktu untuk mengerjakan soal 

tersebut terlebih dahulu. 

  Setelah waktu dirasa cukup kegiatan belajar dilanjutkan dengan 

pembahasan soal Setiap peserta didik memiliki kewajiban untuk membaca 

pertnyaan serta menjawab pertaynaan yang ada di lembar soal. bentuk soal yang 

diberikan sebagai latihan perserta didik dalam menghadapi ujian akhir semester. 

Setiap peserta didik membaca satu pertanyaan dengan bantuan dari guru PAI dalam 

hal membaca soal peserta didik mampu untuk membaca secara benar meskipun 

membutuhkan waktu, dalam hal menjawab soal bapak Imam sekali-kali 

memberikan clue untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hal itu dilakukan pada 

peserta didik yang mengalami tuna grahita berat. Disela-sela membahas pertanyan 

tadi ketika ada pertanyaan yang membahas mengenai solat bapak Imam meminta 

salah satu peserta didik kedepan untuk mempraktekan gerakan solat. Bapak Imam 

juga mengembangkan satu pertanyaan menjadi beberapa pertanyaan yang tidak 

tercatat dalam lembar soal.  
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 Setelah semua soal terjawab dan waktu menunjukan pukul 10.30 bapak 

Imam memberikan tugas berupa untuk menyalin  jawaban pada sebuah lembar 

kerats untuk dikumpulkan mimggu depan,  pembelajaran pun diakhiri dengan pesan 

dari bapak Imam jangan lupa belajar dan memperlajari materi yang telah diberikan 

pada hari ini, pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama dan ditutup dengan 

salam.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan    :SLB ABCAD Tunas Pembangunan 2 

Kelas/ Semester          : 6 / Genap 

Pelajaran                   : Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti 

Materi                        : memahami kandungan surat al-lahab 

Alokasi Waktu          : 2 x 30 menit  

A.   Tujuan Pembelajaran 

1.  Setelah mempelajari materi Peserta didik  mampu membaca surat Al-Lahab dengan baik  

2. Setelah meperlajari materi Peserta didik  mampu memahami kandungan surat Al-lahab  

B.   KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Awal 

• Guru menyapa dan mengucapkan salam dilanjutkan dengan membaca 

doa secara bersama-sama 

• Guru mereview materi pada pertemuan sebelumnya 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

• Guru menyiapakan materi pembelajaran  

5 Menit 

Kegiatan 

inti 

• Peserta didik mendengarkan penjelasan dari Guru  

• Peserta didik menanyakan materi yang belum dipahami tentang 

kandungan surat Al-Lahab  

• Peserta didik menyalin dan mengganti dengan huruf hijaiyah dengan 

benar 

• Peserta didik memperagakan cara menulis huruf hijaiyah dengan benar 

• Peserta didik  dapat menulis huruf Hijaiyah dengan baik dan 

mengerjakan tugasnya. 

 

 

 

 

 

 

50 menit 

Kegiatan 

penutup 

• Guru  menyampaikan  kesimpulan kandungan surat al-lahab 

• Guru memberikan tugas serta  motivasi kepada Peserta didik  untuk tetap 

semangat dalam belajar 

• Guru menutup pembelajaran dengan doa 

5 Menit 
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C.   PENILAIAN PEMBELAJARAN 

• Penilaian sikap: berdoa di awal kegiatan, santun dalam berkomunikasi, jujur, disiplin, dan tanggung 

jawab dalam melakukan pembelajaran 

• Penilaian pengetahuan: Tes tulis dan Tes lesan  

• Penilaian keterampilan: Kemampuan mengemukakan pendapat. 

 

D.   SUMBER , METODE DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

• Sumber : LKS Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti kelas 6 Semester genap 

• Metode : Ceramah, Tanya jawab, dan Demonstrasi  

• Media :  Buku  / Hp 

 

 

 

 

Mengetahui  Boyolali,  15 Maret 2022 

Kepala Sekolah  Guru PAIBP 

   

Drs. Supriadi  Imam Prakoso 

                NIP.                NIP. 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan    : SLB ABCD Tunas Pembanguan 2  

Kelas/ Semester          : 6 / genap 

Pelajaran                   : Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti 

Materi                        : Kasih sayang Nabi Muhammad 

Alokasi Waktu          : 2 x 30 menit  

A.   Tujuan Pembelajaran 

1.  Setelah mempelajari materi Peserta didik  mampu mengetahui akhlak terpuji Nabi Muhammad 

2. Setelah mempelajari materi Peserta didik  mampu mengetahu sikap kasih sayangdari kisah Nabi 

Muhammad 

B.   KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Awal 

• Guru membuka pembelajaran dengan salam dilanjutkan berdoa 

Bersama 

• Guru memeriksa kesiapan Peserta didik  

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

• Guru mereview meteri sebelumnya dan mengkaitkan dengan materi 

yang akan disampaikan  

5 Menit 

Kegiatan 

inti 

• peserta didik mengamati gambar yang yang diberikan Guru 

• peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang kisah Nabi 

Muhammad 

• peserta didik menanyakan materi tentang kasih sayang Nabi Muhammad  

• peserta didik mampu menulis shalawat dengan benar 

• peserta didik menyimpulakn materi  

 

 

 

 

 

 

50 menit 
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Kegiatan 

penutup 

• guru mengajukan pertanyaan terkait dengan mateti pembelajaran  

• guru memberikan tugas kepada peserta didik  

• guru memberikan motvasi unutk selalu semangat dalam belajar 

• guru menutup pembelajaran dengan salam dann doa 

 

5 Menit 

 

C.   PENILAIAN PEMBELAJARAN 

•  Penilaian sikap: berdoa di awal kegiatan, santun dalam berkomunikasi, jujur, disiplin, dan tanggung 

jawab dalam melakukan pembelajaran 

•  Penilaian pengetahuan: Tes tulis 

•  Penilaian keterampilan: Kemampuan mengemukakan pendapat. 

D.   SUMBER, METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

• Sumber  : LKS Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti kelas 6 Semester genap 

• Metode  : Ceramah, Tanya Jawab dan Demontrasi  

• Media  :  Buku  / Hp 

 

 

 

Mengetahui  Boyolali,  22 Maret 2022 

Kepala Sekolah  Guru PAIBP 

   

Drs. Supriadi  Imam Prakoso 

              NIP.                NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan    : Sekolah Luar Biasa  

Kelas/ Semester          : 6 / genap 

Pelajaran                   : Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti 

Materi                        : Mencintai Al-Quran  

Alokasi Waktu          : 2 x 30 menit  

A.   Tujuan Pembelajaran 

1.  Setelah  pembelajaran Peserta didik  mampu menulis surat Al-Fatihah dengan benar 

2. Setekah pembelajaran peserta didik mampu melafalkan Al-Fatihah dengan Benar  

B.   KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Awal 

• Guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama  

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan memanggil nama-nama 

peserta didik satu persatu 

• Guru menstimulasi Peserta didik  dengan memberikan pertanyaan sederhana  

• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang 

akan di ajarkan 

5 Menit 

Kegiatan 

inti 

• Peserta didik mendengarkan penjelasan dari Guru 

• Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi pembelajaran 

• Peserta didik menirukan bacaan basmallah secara bersama-sama 

• Peserta didik mengerjakan soal yang diberikan dengan bimbingan dari 

Guru 

• Peserta didik membehas soal bersama guru 

 

 

 

 

 

 

50 menit 



116 
 

 
 

Kegiatan 

penutup 

• Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum 

dipahami  

• Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi  

• Guru memberikan tugas kepada peserta didik  

• Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa  

5 Menit 

 

C.   PENILAIAN PEMBELAJARAN 

•  Penilaian sikap: berdoa di awal kegiatan, santun dalam berkomunikasi, jujur, disiplin, dan tanggung 

jawab dalam melakukan pembelajaran 

•  Penilaian pengetahuan: Tes tulis 

•  Penilaian keterampilan: Kemampuan mengemukakan pendapat. 

D.   SUMBER, METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

• Sumbe : LKS Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti kelas 6 Semester genap 

• Meode : Ceramah, Tanya Jawab dan Demonstrasi  

• Media :  Gambar, Buku  / Hp 

 

 

Mengetahui  Boyolali,  29 Maret 2022 

Kepala Sekolah  Guru PAIBP 

   

Drs. Supriadi  Imam Prakoso 

              NIP.                NIP. 
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DOKUMENTASI FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan kepala sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waancara dengan bapak Imam ( Guru PAI) 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan peserta didik 
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 Proses pembelajaran PAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembelajaran PAI 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana pembelajaran di kela
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1. TK Dharma Wanita 

2. MI PSM Hargomulyo 

3. SMP Muhamadiyah 1 Ngawi 

4. MAN 4 Ngawi  

mailto:robicahyadi784@gmail.com

