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ABSTRAK 

 

Pendidikan merupakan standarisasi dalam pengembangan potensi 

yang dimiliki stiap manusia. 

Oleh sebab itu setiap insan berhak mendapatkan pendidikan dengan tujuan 

menjadi manusia yg beriman dan bertaqwa kepada tuhan yg Maha Esa. Oleh 

sebab itu untuk suksesnya hal ini,tentu tidak  melihat keterbatasan yang 

dimiliki subjek pendidikan, namun yg terpenting  adalah berupaya 

menyampaikan pelajaran sebaik mungkin sehingga peserta didik mampu 

belajar dengan maksimal sebagaimana semestinya. Skripsi ini membahas 

tentang  Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus Tunarungu Wicara Di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur. Peneliti akan memfokuskan 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam bagi anak berkebutuhan 

khusus Tunarungu Wicara pada tingkat SMPLB-B di sekolah luar biasa 

(SLB) Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur. Dengan sub fokus yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, Tujuannya adalah untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam bagi 

anak berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara di SLB Negeri Martapura 

Kabupaten Oku Timur.  

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field ,research) dan 

penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data yaitu data primer 

dari hasil wawancara dan data sekunder dari buku-buku yg relevan dengan 

penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Populasinya adalah jumlah keseluruhan peserta didik di SLB 

Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur dan sampelnya adalah anak 

berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara tingkat SMPLB – B dengan 

pengampilan sampel menggunakan Purposiv Sampling yaitu teknik 

pengampilan sampel dengan kriteria tertentu.dalam penelitian ini analisa data 

yang digunakan adalah pertama Reduksi data yaitu merangkum dan memilih 

hal – hal yang pokok, kedua Display data yaitu penyajian data naratif, dan 

yang ketiga adalah Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan Hasil penelitian, pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu Wicara Di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur  

menunjukkan bahwa, proses pembelajaran kurang optimal terutama dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini karena sulitnya peserta didik 

dalam menangkap informasi dan pengungkapan bahasa serta belum ada gutu 

khusus mata pelajaran pendidikan agama islam, sehingga Upaya dalam 

mengatasi kendala yang di hadapi dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama islam ini adalah guru melakukan sebuah perencanaan 

sebelum memulai pembelajaran, lalu setelah itu pelaksanaannya di dukung 

dengan metode, strategi, memperbaiki komunikasi dengan orang tua siswa, 

guru mempersiapkan alat dan bahan ajar serta menggunakan metode 

pembelajaran berdasarkan karakteristik anak 
Kata kunci : Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, Tunarungu Wicara 
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MOTTO 

 

           

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya” 
1
 (Qs. At-Tin ayat 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al – Mu’jam al – mufaras Lialfazh Al 

– Qur’an al Karim, Ter. DarAl – Kutub Al – Mishriyah, (Jakarta : 164), 64. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan cerminan dari isi skripsi, sehingga sebelum 

peneliti akan memaparkan isi proposal ini, peneliti akan terlebih 

dahulu menjelaskan tentang arti dan istilah – istilah didalam 

memahami judul skripsi ini:  

―Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi 

Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu Wicara Pada Masa 

Pandemi  Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Martapura 

Kabupaten Oku Timur‖. Peneliti akan menjelaskan istilah – istilah 

yang digunakan dalam judul penelitian ini, sebagai upaya untuk 

menghindari adanya kesalahan dalam memahamai isi skripsi, 

istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan  

Pelaksanaan diartikan sebagai sebuah proses atau cara 

untuk melaksanakan suatu  rancangan dan keputusan yang 

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala 

kebutuhan alat – alat yang diperlukan dalam sebuah 

pelaksanaan. Dan pelaksanaan juga diartikan sebagai sebuah 

penerapan dalam kegiatan tindak lanjut sebuah program atau 

kebijaksanaan yang ditetapkan guna mencapai sasaran dari 

program yang ditetapkan semula. 

Pelaksanaan yang dimaksud peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebuah pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

agama islam bagi anak berkebutuhan tunarungu pada masa 

pandemi di SLBN Martapura. 

2. Pembelajaran  

Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antara 

guru dan peserta didik yang dirancang untuk memperoleh 

ilmu dan pengetahuan, penguasaan materi, melatih 

kemampuan, dan membentuk seperangkat yang  dapat 

mendukung proses belajar sebagai  proses pembentukan sikap 

dan kepercayaan kepada peserta didik. Dengan kata lain 
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pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan baik.
1
 

Pembelajaran yang dimaksud peneliti disini adalah 

pembelajaran pendidikan agama islam yang dilaksanakan oleh 

anak berkebutuhan khusus tunarungu wicara di SLBN 

Martapura. 

3. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan agama islam merupakan usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik, agar    peserta didik bisa memahami, 

menghayati, dan mengamalkan agama islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengarahan, latihan dengan cara memperhatikan 

tuntutan sehingga bisa menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dengan tujuan 

mewujudkan kesatuan Nasional.
2
  

Pendidikan agama islam yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah proses pembelajaran pendidikan agama islam yang 

tertuju pada anak berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara 

untuk membentuk individu menjadi manusia yang memiliki 

derajat tinggi, melalui aspek pengajaran yang berkaitan dengan 

pemahaman atau penguasaan peserta didik agar bisa menerima 

materi sesuai dengan ajaran agama islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Anak Berkebutuhan Khusus  

Anak dengan berkebutuhan khusus adalah anak yang 

yang memiliki keistimewaan sehingga membutuhkan layanan 

atau perlakuan khusus dibanding dengan individu lainnya 

sehingga untuk mencapai perkembangan yang optimal 

membutuhkan layanan dan perlakuan yang khusus termasuk 

dalam layanan pendidikan. layanan kebutuhan khusus yang 

mereka terima harus sesuai dengan kelainan mereka. Hal ini 

                                                             
1 Noor Hayati,  Pembelajaran Di Era Pandemi (Yogyakarta: Budi Utama, 

2020),  32. 
2MA Muhaimin, Pradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2020), 75. 
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diakibatkan karena kelainan dan keterbatasan yang di 

sandangnya.
3
 

Anak berkebutuhan khusus yang dimaksud peneliti 

disini adalah anak berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara di 

SLBN Negeri Martapura yang memiliki kekurangan dibagian 

pendengaran dan bahasanya sehingga memiliki  karakteristik 

khusus yang membedakan dengan anak normal lainnya, dan 

membutuhkan pelayanan pendidikan secara intens. 

5. Tunarungu Wicara 

 Anak berkebutuhan khusus tunarungu adalah anak yang 

mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar 

yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya 

sebagian atau seluruh alat pendengarannya sehingga ia 

mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya.
4
 

Sedangkan anak Tuna wicara adalah gangguan bahasa 

yang diartikan sebagai adanya kesenjangan kemampuan 

memahami, mengerti, dan mengekspresikan ide lewat ucapan. 

Secara umum kelainan bahasa dan bicara adalah hambatan 

dalam komunikasi verbal yang mengakibatkan kurang 

efektifnya pemahaman akan bahasa yang diucapkan berkurang.
5
 

Anak berkebutuhan khusus Tunarungu wicara yang 

dimaksud peneliti disini adalah anak – anak yang memiliki 

kebutuhan dibagian pendengaran dan bicaranya. Anak ini tidak 

bisa mendengar dan bicara dan peserta didik ini menduduki 

kelas di bangku SMPLB – B.  

6. Sekolah Luar Biasa  

Sekolah Luar Biasa merupakan lembaga pendidikan yang 

disiapkan untuk menaungi dan  memberikan pelayanan 

pendidikan secara khusus bagi penyandang jenis kelainan 

tetentu. Penyandang kelainan tertentu ini disebut dengan  anak 

berkebutuhan khusus yang memiliki keunikan dan kelebihan 

                                                             
 3Mega Iswari, ―Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus,‖ Temu Ilmiah Program Studi / Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP/FKIP 

Universitas Indonesia, 2017, 2. 
4 Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Tunagrahita (Bandung: Aditama 

Refika, 2019), 2. 
5 Mangunsong Frieda, Psikologi Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus (LPSP UI, 2018), 111. 
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tersendiri, sehingga keunikan itulah dikembangkan melalui 

lembaga pendidikan yaitu SLB yang terpisah daru sistem 

pendidikan anak normal.
6
 

Sekolah Luar biasa yang dimaksud peneliti disini 

adalah Sekolah Luar Biasa Negeri Martapura yang menjadi 

tempat penelitian penulis.  

 

B. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

potensi spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Undang – Undang RI 

No.20 Tahun 200 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sanagat 

fundamental sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Dengan 

pendidikan manusia memperoleh pengetahuan kognitif, memiliki 

kepribadian (afektif) dan memiliki keterampilan (psikomotorik). 

bila diberatkan pendidikan bagaimana vahaya yang menyinari 

kegelapan, sehingga dengan cahaya tersebut manusia mampu 

melihat situasi yang ada disekitarnya. Pendidikan pada dasarnya 

adalah segala bentuk aktivitas dari suatu proses mengenai 

pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan – kebiasaan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang yang nantinya akan diteruskan 

kepada generasi selanjutnya. 

Berangkat dari perihal tersebut, pendidikan merupakan 

standarisasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki setiap 

orang, dan ini tentu tidak melihat keterbatasan yang dimiliki, 

terpenting adalah berupaya menyampaikan pembelajaran dengan 

sebaik mungkin sehingga peserta didik mampu belajar dengan 

baik dan semestinya.  

Dalam hal ini, juga didukung dengan kesiapan, baik secara 

fisik ataupun mentalitas subjek yang menjadi peserta didik. 

                                                             
6 Mimin Casmini, Pendidikan Segresi (Bandung: Direktorat FIP UPI 

Bandung, 2020), 1. 
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Perihal ini, tentu tidak ada seorangpun yang ingin dilahirkan 

dengan  kekurangan. sehingga semua anak pasti ingin dilahirkan 

menurut fitrahnya. oleh karena itu kedua orang tua pasti akan 

berusaha yang terbaik untuk anak – anaknya termasuk dalam 

pendidikan yang memang seharusnya mereka tempuh, namun 

pendidikan juga harus mengikuti aturan yaitu sesuai dengan 

jenjang pendidikan. Pendidikan yang diberikan perlu sesuai 

dengan tingkat usia kemampuan dan pemahaman anak. Hal 

tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh daya serap dan 

perkembangan yang baik dari anak – anak, karena pendidikan 

pada anak – anak terbilang berbeda – beda dalam proses 

pelaksanaannya maupun kadarnya. 

Setiap pendidik harus benar – benar memahami kebutuhan 

anak didiknya termasuk pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus perlu perhatian lebih dan intensif karena tingkat 

kesulitannya dalam hal proses belajar mengajar yang berbeda 

dengan sekolah pada umumnya, oleh karena itulah pendidik harus 

benar – benar memilih perencanaan, pelaksanaan yang meilputi 

metode, strategi maupun evaluasi dalam proses pelaksanaan 

pembelajaraan agar sesuai dengan anak didiknya yang sedang 

belajar, sehingga bisa berjalan lancar dalam mentransfer ilmu saat 

pelaksanaan pembelajaran. 

Pelaksanaan  Pendidikan ini sendiri dimaknai sebagai 

kebutuhan setiap orang yang harus dijalankan secara terus 

menerus. Karena tidak mungkin bagi seseorang yang hidup 

berkelompok secara bahagia, sejahtera, maju dan berkembang 

tanpa adanya sebuah peran dalam proses pendidikan yang sudah 

dialaminya. Proses pendidikan tersebut adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh mereka melalui kegiatan bimbingan maupun 

pengajaran dan bisa dilakukan disebuah sekolah ataupun luar 

sekolah.
7
 

Dalam pendidikan tidak luput dari sebuah pembelajaran, 

pembelajaran inilah yang merupakan sebuah kunci yang bertujuan 

untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pendidikan. 

                                                             
7 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pustaka Pers, 

2018),  32. 
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Pembelajaran inilah yang dikembangkan oleh guru untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didiknya. Oleh karena itu 

dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

diinginkan, dan penetapan ini sesuai dengan kondisi pembelajaran 

yang ada.  

Pembelajaran mencangkup kedalam beberapa bagian salah 

satunya adalah pelaksanaan pembelajaran, namun sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran maka tentu ada tahapan awal 

yang menjadi bagian penting yaitu, mulai dari perencanaan 

pembelajaran, proses pelaksanaannya yang tentunya tidak luput 

dari pemilihan metode, media pembelajaran, strategi 

pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran, 

dari sinilah kita tahu bahwasaanya itu semua tentu harus sesuai 

dengan kondisi peserta didiknya. Dengan demikian  pembelajaran 

yang bagus dan relavan adalah sebuah pembelajaran yang 

pelaksanaanya haruslah mencangkup keseluruhan yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang sudah 

dirancang bisa mencapai tujuan dalam pelaksaannya.  

Adapun dalam pelaksanaannya, pembelajaran tidak menjadi 

kendala yang krusial, ketika dihadapkan dengan peserta didik 

normal yang tidak memiliki keterbatasan khusus. Namun 

sebaliknya jika dihadapkan dengan peserta didik keterbatasan 

khusus yang berbeda dengan anak normal pada umumnya, seperti 

anak tunarungu, tunawicara, tunalaras, tunanetra, tunaganda, 

tunadaksa, tunagrahita, autis, hyperactiv atau bahkan memiliki 

dua keterbatasan, seperti tunarungu wicara, perihal ini menjadi 

atensi tersendiri dalam cakupan dunia pendidikan.
8
  

Dalam penelitian ini anak berkebutuhan  khusus Tunarungu 

adalah anak – anak yang memiliki kecacatan dibagian  

pendengarannya, Sedangkan anak berkebutuhan khusus 

Tunawicara adalah anak – anakyang memiliki kekurangan atau 

kecacatan di bagian bahasanya. Dan anak berkebutuhan khusus 

Tunarungu Wicara adalah anak yang memiliki dua kehususan, 

                                                             
8 Haids Abdul, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus - Autistik (Bandung: 

Alfabeta, 2022), 4. 
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yaitu tidak bisa mendengar dan permasalahan dibagian 

pendengarannya. Karena kurangnya pendengaran maka timbulah 

kesulitan yang di hadapi anak tersebut yaitu ketidakmampuannya 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan dimana dia tumbuh dan 

berkembang, oleh karena itu proses pembelajaran pada anak – 

anak tunarungu wicara memiliki pola pembelajaran yang berbeda 

dari anak pada umumnya.
9
  

Mendidik anak tunarungu tidak semudah mendidik anak 

normal pada umumnya, karena pendidik pasti akan menemukan 

kesulitan dalam proses belajar mengajar. Karena kelainan yang 

disandang peserta didik anak tunarungu wicara, dalam 

pelaksanaan pembelajarannya tidak boleh disamakan dengan anak 

normal. Akan tetapi perlu alat – alat khusus, guru yang khusus dan 

kurikulum yang khusus juga. Dalam proses pembelajarannya guru 

adalah faktor utama yang sangat penting karena guru adalah 

sumber daya manusia yang menjadi perantara tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 sistem 

pendidikan Nasional, secara yuridis, telah memberikan jaminan 

tentang perlunya anak – anak dengan kondisi khusus memperoleh 

layanan pendidikan yang khusus. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan 

bahwa ― warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual atau sosial berhak mendapatkan pendidikan 

khusus‖.
10

P endidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 

anak sehingga anak mudah merespon pembelajarannya. Namun 

tidak luput dari kendala bahwa ada saja kendala yang harus di 

hadapi oleh seorang guru dalam  mentrasfer ilmunya, selain 

bantuan alat khusus, guru juga dituntut untuk kreatif terutama 

dalam proses penyampain materi kepada peserta didik. 

Dalam hal ini peneliti lebih mengkhususkan  kepada 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak 

berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara yang didalamnya peneliti 

                                                             
9 Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Tunarungu (Bandung: Refika 

Aditama, 2019), 2. 
10 An - Nahidl Nunu Ahmad, Pendidikan Agama Islam Di Indonesia : 

Gagasan Dan Realitas, (jakarta : Publistbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 

2019), 151. 
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akan melaksanakan penelitian di tingkatan SMPLB kelas B. Kelas 

B ini adalah  kelas yang sering kita kenal dengan anak yang 

memiliki kekurangan dibagian pendengaran namun tidak hanya 

pendengaran saja kekurangannya, tetapi bisa juga memiliki dua 

kekurangan yaitu Tunarungu Wicara.  

Pembelajaran pendidikan agama islam pada anak tunarungu 

wicara tentu berbeda daripada anak – anak biasanya, baik dari segi 

metode, strategi, teknik, pendekatan maupun evaluasi. Dengan 

demikian Dalam penelitian ini, anak berkebutuhan khusus 

tunarungu juga berhak  untuk mendapatkan pendidikan agama 

islam. Karena pendidikan agama islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

menghayati ajaran agama islam, yang bertujuan menciptakan 

peserta didik yang memiliki keimanan, menerima tanpa keraguan 

sedikitpun akan kebenaran ajaran islam
11

.  

Berdasarkan observasi awal disekolah dengan guru Tata 

Usaha yaitu bapak Heru Prasetianto di peroleh  data anak 

berkebutuhan khusus di sekolah Luar Biasa Negeri Martapura 

Kabupaten Oku Timur  yang mengenyam pendidikan khusus 

kurang lebihnya ada 69 peserta didik dengan tingkatan dan 

berbagai macam ―kebutuhannya‖, diantaranya adalah sebagai 

berikut
12

  :  

Tabel 1 : Data Anak Berkebutuhan Khusus SLBN 

Martapura Kabupaten Oku Timur  

Tahun Ajaran 2021/2022. 

NO TINGKATAN JENIS 

KEKHUSUSAN 

JUMLAH 

ANAK 

1 SD Tunarungu 11 

  Tunagrahita  25 

  Tunanetra  3 

  Tunadaksa  2 

  Hiperaktif 1 

  Tunalaras  1 

2 SMP Tunarungu 6 

                                                             
11 Abdul majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11. 
12 Heru Pra Setianto, ―Operator  Tata Usaha SLBN Martapura : Data Peserta 

Didik SLBN Martapura Tahun Ajaran 2021/2022,‖ 20 september 2021. 
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  Tunagrahita  13 

  Tunanetra 3 

  Tunadaksa 0 

  Hiperaktif 0 

  Tunalaras 0 

3 SMA Tunarungu 0 

  Tunagrahita 4 

  Tunanetra 0 

  Tunadaksa 0 

  Hiperaktif 0 

  Tunalaras 0 

 JUMLAH  69 

 

Dan Berdasarkan observasi awal di Sekolah Luar Biasa 

Negeri Martapura pada tanggal 18 september 2021 penulis 

melihat bahwasannya pelaksanaan pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara berjalan dengan 

semestinya, sesuai dengan hari biasanya. 

Sebagaimana Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum di 

SLBN Martapura Kabupaten Oku Timur Memperoleh keterangan 

sebagai berikut
13

 :  

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam yang 

dilaksanakan oleh anak berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara 

tidak jauh berbeda dengan sekolah lainnya sama – sama 

menggunakan K.13 akan tetapi dalam proses pelaksanaan 

pembelajarnya untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu wicara  

lebih sederhana menyesuaikan dengan kemampuan mereka. 

pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tentunya berbeda 

juga dengan pembelajaran pada sekolah – sekolah umunya.  

Masalah yang peneliti temui dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama islam di SLBN Martapura Kabupaten oku 

timur yaitu : 

Hasil wawancara dengan  ibu sulis ekowati Selaku guru di 

SLBN Martapura yaitu
14

 : guru khusus mata pendidikan agama 

                                                             
13 Sri Astuti Margianti ,―Waka Kurikulum SLB N Martapura Kabupaten 

Oku Timur,‖ 20 september  2021. 
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islam belum ada, sebenarnya dua tahun lalu ada tetapi berhubung 

guru khusus pendidikan agama islam untuk anak berkebutuhan 

khusus pindah akhirnya mata pelajaran PAI tidak ada guru 

khususnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya anak 

berkebutuhan khusus seharusnya di didik oleh guru khusus yang 

sesuai dengan bidangnya atau ahlinya.  

Kemudian Hasil Wawancara dengan ibu Sutikat selaku guru 

SLBN Martapura yaitu
15

, masalah lain yang peneliti temukan 

adalah karena anak ini memiliki kebutuhan khusus Tunarungu 

Wicara atau kehususan dibagian pendengaran dan bicaranya  

merupakan anak yang memiliki kekurangan di bagian 

pendengarannya hal ini memberikan efek terhadap sulitnya 

menangkap informasi materi yang masuk bagi peserta didik 

tunarungu belum lagi ditambah dengan pengungkapan bahasa 

untuk menyampaikan apa yang diinginkan. oleh karena itulah 

mereka lambat dalam menerima informasi yang mengakibatkan 

sulit dalam proses pemahaman sehingga guru harus sabar dalam  

mengajar,menyiapkan strategi dan metode yang sekreatif 

mungkin. 

Dengan demikianlah, peneliti merasa sangat tetarik untuk 

meneliti tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

islam bagi anak berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara di SLBN 

Martapura Kabupaten Oku Timur. Dan Oleh karena itulah peneliti 

tertarik untuk meneliti dengan judul “Pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus Tunarungu Wicara di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur” 
 

C. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Belum ada guru khusus yang sesuai dengan bidang dan 

keahliannya dalam mengajar mata pelajaran Pendidikan 

                                                                                                                                   
14 Sulis Ekowati, ―Guru SLBN Martapura kabupaten Oku Timur,‖ 18 

september 2021. 
15 Sutikat , " Guru SLBN Martapura‖ 20 september 2021. 
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Agama Islam khususnya untuk anak Tunarungu Wicara yang 

tidak hanya memiliki satu kekurangan namun dua 

kekuarangan yaitu di bagian pendengaran dan bicaranya. 

2. Sulitnya anak Tunarungu Wicara  dalam menangkap 

informasi dan pengungkapan bahasa yang mengakibatkan 

peserta didik lambat dalam memahami dan menerima 

pelajaran. 

 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk 

mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian dan 

menghindari penyimpangan dalam pembahasan penelitian ini, 

fokus penelitiannya yaitu :  

1. Fokus penelitiannya pada Pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama islam bagi anak berkebutuhan khusus 

tunarungu wicara di sekolah luar biasa (SLB) Negeri 

Martapura Kabupaten Oku Timur. 

2. Fokus penelitiannya pada tingkat SMPLB-B anak 

berkebutuhan khusus Tunarungu wicara pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam di SLB Negeri Martapura 

Kabupaten Oku Timur.  

 

Selain fokus penelitian maka ada sub fokus dalam 

pembahasan penelitian ini, dalam hal ini yaitu :  

1. Perencanaan pembelajaran pendidikan agama islam bagi anak 

berkebutuhan khusus tunarungu wicara di SLB Negeri 

Martapura Kabupaten Oku Timur. 

2. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam bagi anak 

berkebutuhan khusus tunarungu wicara di SLB Negeri 

Martapura Kabupaten Oku Timur. 

3. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama islam bagi anak 

berkebutuhan khusus tunarungu wicara di SLB Negeri 

Martapura Kabupaten Oku Timur. 

Dari tiga sub fokus diatas, disini peneliti lebih fokus 

membahas dan mengkaji penelitian mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan agama islam bagi anak 
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berkebutuhan khusus tunarungu wicara, yang didalamnya 

meliputi proses pembelajarannya.  

 

E. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Perencanaan pembelajaran pendidikan agama 

islam bagi anak berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara di 

SLB Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

islam bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu wicara di 

SLB Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur ? 

3. Bagaiamana Evaluasi pembelajaran pendidikan agama islam 

bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu wicara di SLB 

Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneliti 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui Perencanaan pembelajaran pendidikan 

agama islam bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu 

wicara di SLB Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur. 

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

agama islam bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu 

wicara di SLB Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur. 

3. Untuk mengetahui Evaluasi pembelajaran pendidikan agama 

islam bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu wicara di 

SLB Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur. 

 

G. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan guru dan peneliti 

memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan 

pendidikan agama islam bagi anak berkebutuhan khusus 

tunarungu Wicara di Sekolah Luar Biasa, selain itu juga bisa 

menjadi teoritis peneliti sejenis. 
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b. Secara Praktis  

1. Bagi Guru  

Memberikan informasi sebagai wawasan untuk para 

guru sehingga dapat mengetahui bagaimana proses 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam bagi 

Anak Berkebutuhan Khusus, khususnya anak tunarungu 

wicara. Sehingga dengan pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama  islam bisa memberikan gambaran 

kepada guru agar mampu beradaptasi ketika proses 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan berlangsung. 

2. Bagi Sekolah 

Memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi 

sekolah dalam proses pelaksanaan belajar mengajar 

khususnya mata pelajaran pendidikan agama islam dan 

mata pelajaran lainnya agar prestasi belajar peserta didik 

meningkat. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti 

dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam 

bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu wiacara. Selain 

itu Penelitian ini dapat menjadi wadah pengembangan diri 

untuk menuangkan ide dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan agama islam yang sedang 

berlangsung khususnya bagi anak berkebutuhan khusus, 

sehingga nanntinya jika peneliti menjadi seorang guru 

bisa mencari solusi atau jalan keluar dalam permasalahan 

pembelajaran PAI pada anak tunarungu wicara maupun 

anak berkebutuhan khusus lainnya dan anak pada 

umumnya. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

1. Syarifudin Sy, dengan judul Jurnal “Pembelajaran Agama 

Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar 

Harapan Bunda Banjarmasin”, diketahui bahwa Penelitian ini 

menunjukkan bahwa proses perencanaan pembelajaran yang 

dilakukan di SD Harapan Bunda Banjarmasin berkaitan SK, 
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KD, indikator, materi, metode, media serta penentuan 

evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran berbeda dengan 

pembelajaran pada sekolah atau kelas normal. Evaluasi juga 

dilaksanakan untuk melihat kemajuan pembelajaran tanpa 

ada paksaan dengan nilai harus lebih baik dari standar 

ketuntasan yang ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran 

hampir sama dengan sekolah/kelas normal, akan tetapi tidak 

terlalu memaksanakan apa yang sudah direncanakan. Model, 

pendekatan, strategi dan metode sudah tetapkan, tetapi 

pelaksanaanya tergantung situasi di lapangan, sehingga 

pembelajarannya lebih elastis dan fleksibel yang terpenting 

tujuan pembelajaran tercapai. Dari penjelasan tersebut 

diketahui bahwasannya perbedaan nya adalah dalam 

penelitian ini yang diteliti seluruh anak berkebutuhan Khusus 

yang meiliputi Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, 

Tunadaksa, dan Tunalaras, sedangkan penelitian yang sedang 

di teliti hanya terfokus kepada Tunarungu Wicara, 

selanjutnya persamaan dari penelitian ini adalah dalam 

pelaksanaan pembelajarannya adalah tidak terlalu 

memaksakan apa yang sudah direncanakan
16

 

2. Roko Patria Jati, dengan judul Jurnal ―Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Siswa Tunarungu‖ Pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMPLB-B Wantu Wirawan 

berbeda dengan sekolah umum, dengan menggunakan 

kurikulum KTSP sebagaimana yang digunakan sekolah 

umum, akan tetapi asupan materi ajar berbeda, karena 

ditentukan oleh guru dengan melihat kemampuan siswa. 

Dalam pembelajaran pendidikan menggunakan bahasa yang 

mudah, dan sederhana dan dalam menyampaikan harus 

dengan suara keras, pelan, jelas, dan menghadap ke siswa 

serta dekat dengan siswa menyesuaiakn desain ruangan yang 

berbentuk auditorium. Dalam capaian materi ajar yang 

diinginkan pemanfaatan media dan beberapa pendekatan 

harus dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran PAI di 

                                                             
16 Syarifudin Sy, ―Pembelajaran Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus Di Sekolah Dasar Harapan Bunda Banjarmasin,‖ Jurnal Studi Gender Dan 

Anak Vol. IV. N, no. 1 (2017): 75–92. 
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SMPLB-B Wantu Wirawan, seperti keimanan, pembiasaan, 

rasional, fungsional, keteladanan, emosional. Dari penjelasan 

tersebut ada perbedaan dalam penelitian yang diteli yaitu 

didalam jurnal ini pembelajaran pendidikan agama islam 

menggunakan Kurikulum KTSP sedangkan penelitian yang 

sedang diteliti menggunakan Kurikulum K.13, Selain itu 

persamaannya adalah dalam penyampaian materi asupan 

materi ajar di tentukan oleh guru dengan melihat kemampuan 

siswa.
17

 

3. Tati Hernawati, dengan judul jurnal ―Pengembangan 

Kemampuan Berbahasa Dan Berbicara Anak Tunarungu‖, 

Kemampuan berbahasa dan berbicara anak tunarungu dapat 

dikembangkan melalui layanan khusus serta didukung 

dengan berbagai fasilitas, baik yang berkaitan dengan materi 

latihan, maupun dengan fasilitas yang digunakan untuk 

mengoptimalkan sisa pendengarannya. Pengembangan 

kemampuan berbahasa dan berbicara anak tunarungu harus 

dilakukan sedini mungkin agar diperoleh hasil yang efektif. 

Kemampuan berbahasa anak tunarungu dapat dikembangkan 

berdasarkan pemerolehan bahasa pada anak mendengar 

melalui percakapan antara anak dengan ibunya atau orang 

yang dekat dengannya. Anak mendengar memperoleh bahasa 

berawal dari adanya pengalaman atau situasi bersama anatara 

bayi dan ibunya atau orang ’terdekatnya’. Melalui 

pengalaman tersebut, anak ’belajar’ menghubungkan 

pengalaman dengan lambang bahasa yang diperoleh malalui 

pendengarannya. Sedangkan anak tunarungu dapat 

memperoleh bahasa melalui belajar menghubungkan 

pengalaman dalam situasi bersama antara anak dan orang tua 

atau guru dengan lambang visual berupa gerakan organ 

artikulasi yang membentuk kata-kata. Bagi anak yang kurang 

dengar, dengan bantuan alat bantu dengar, pendengarannya 

dapat mendukung proses pemerolehan bahasa tersebut, 

Kemampuan bicara anak tunarungu dikembangkan setelah 

                                                             
17 Roko Patria Jati,―Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Turungu 

di SMPLB Wantu Wirawan‖ Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam 8 (2017): 1–30, 

https://doi.org/10.18326/mudarrisa.v8i1.1-30. 
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bahasa reseptif anak mulai terbentuk. Pembinaanya dapat 

dilakukan secara individual maupun klasikal. Adapun tujuan 

akhir dari pengembangan kemampuan bicara pada anak 

tunarungu adalah agar ia memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap dasar untuk: berkomunikasi di 

masyarakat; bekerja dan berintegrasi dalam kehidupan 

masyarakat; serta berkembang sesuai dengan asas pendidikan 

seumur hidup. Dari penjelasan di atas ada perbedaan dalam 

penelitian yaitu dalam penelitian ini lebih fokus kepada 

pengembangan bahasanya, sedangkan penelitian yang sedang 

di teliti lebih fokus kepada pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama islamnya, namun walaupun ada perbedaan 

tetap ada persamaannya, persamaan tersebut terletak pada 

tujuan akhirnya yaitu sama – sama agar memiliki 

kemampuan, keterampilan sehingga bisa berkomunasi di 

masyarakat sekitar
18

 

4. H Khotimah dengan judul jurnal ―Metode Pembelajaran PAI 

Bagi Anak Tunarungu Di SDN Inklusi‖, Metode 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diterapkan pada 

anak berkebutuhan khusus tunarungu adalah Strategi Writing 

to Learn, Metode ABA, Metode demonstrasi, Metode 

muroja’ah, dan Terapi wicara. Dari kelima metode 

pembelajaran di atas, masih bisa dikembangkan kedalam 

metode-metode lainnya, sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan kepada siswa. Sehingga diharapkan bisa 

menghasilkan lulusan Sekolah Dasar Inklusi yang cerdas 

intelektualnya dan spiritualnya. Dari penjelasan di atas 

perbedaanya adalah, di dalam jurnal ini lebih terfokus kepada 

metode pembelajarannya, sedangkan dalam skripsi yang 

peneliti teliti lebih terfokus kepada pelaksanaan pembelajaran 

nya, selain itu ada persamaannya, yang mana dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang peneliti lakukan memiliki 

                                                             
18 Tati Hernawati, ―Pengembangan Kemampuan Berbahasa Dan Berbicara 

Anak Tunarungu,‖ JASSI_anakku 7, no. 1 (2018): 101–10. 
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metode yang sama yaitu demostrasi dan murojaah, yaitu 

mengulas kembali pelajaran telah dipelajari.
19

 

5. M Suyudi and Anang Prakasa dengan judul jurnal ―Pola 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa tunarungu 

wicara di SDLB Negeri Punung Pacitan‖ dilaksanakan mulai 

dari pemetaan, penyajian materi dan latihan. Proses 

pelaksanaan pola pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada siswa tunarungu wicara di SDLB Negeri Punung 

Pacitan mulai dari komunikasi, keaktifan siswa, kesesuaian 

dengan RPP dan hasil belajar.Implikasi pembelajaran 

pendidikan sikap keberagamaan pada siswa tunarungu wicara 

di SDLB Negeri Punung Pacitan ada empat bentuk yaitu 

iman (siswa mampu melafalkan kata alhamdulillah dengan 

sendirinya), ibadah (siswa berlatih shalat dan puasa), akhlak 

(siswa berjabat tangan dengan kepala sekolah dan guru) dan 

muamalah (siswa mampu berinteraksi dengan sesama 

temannya dengan baik). Hasil Penelitian ini memberikan 

rekomendasi bahwa sebagai wawasan untuk mengembangkan 

mutu lembaga pendidikan baik dari kinerja guru maupun 

karyawan dalam rangkan mewujudkan out put yang baik 

serta mewujudkan visi dan misi sekolah.Sebagai wawasan 

untuk meningkatkan kinerjanya sebagai guru yang 

profesional dalam rangka mencerdasakan anak bangsa. Dari 

penjelasan diatas perbedaan anatara jurnal ini adalah dalam 

pola pembelajaran harus sesuai dengan RPP, sedangkan 

dalam skripsi peneliti dalam proses perencanaan tidak 

diharuskan sesuai dengan RPP, Namun menyesuaikan 

dengan keadaan peserta didik, selanjutnya untuk 

persamaanya terletakpada materi pembelajaraanya yang 

mana diajarkan ibadah dengan berlatih shalat lima waktu 

karena berguna di kehidupan sehari – hari. 
20

 

                                                             
19 H Khotimah - Journal of Islamic Education Studies (IJIES) and 

Undefined 2018, ―Metode Pembelajaran PAI Bagi Anak Tunarungu Di SDN Inklusi,‖ 

Ejournal.Iai-Tribakti.Ac.Id 1, no. 2 (2018), http://www.ejournal.iai-

tribakti.ac.id/index.php/ijies/article/view/632. 
20 M Suyudi and Anang Prakasa, ―Pola Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Pada Siswa Tuna Rungu Wicara Di SDLB Negeri Punung Pacitan,‖ TADRIS: 
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I. Metode Penelitian 

  Agar suatu penelitian  lebih sistematis dan terarah sehingga 

sebuah penelitian bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka 

peneliti membutuhkan sebuah metode untuk meneliti yang harus 

digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah 

dalam sebuah penelitian yang dilakukan secara bertahap yang 

dimulai dengan menentukkan topik, pengumpulan data, dan 

menganalisis data sehingga data yang diperoleh oleh peneliti akan 

menghasilkan tujuan yang ingin dicapai.
21

 Oleh karena itu peneliti 

akan menjelaskan metode yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang merupakan 

bagian dari penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah 

penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata – 

kata lisan dan prilaku yang diamati, sehingga data – data yang 

diperoleh dalam penelitian adalah data langsung yang di 

peroleh dari lapangan, yaitu SLB Negeri Martapura 

Kabupaten Oku Timur.
22

, yang dalam hal ini adalah 

Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi 

Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu Wicara di SLB N 

Martapura Kabupaten Oku Timur, mengenai proses 

pelaksanaan pembelajaran PAI. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan segala 

sesuatu yang menjadi objek, kejadian ataupun gejala tertentu. 

Yang mana dalam hal ini objek penelitiannya adalah peserta 

didik SLB Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur dengan 

tingkatan SMP Kelas B yaitu anak berkebutuhan khusus 

                                                                                                                                   
Jurnal Pendidikan Islam 15, no. 2 (2020): 320–33, 

https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i2.4131. 
21 j.c Raco, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, Dan 

Keunggulannya (Jakarta: Grafindo, 2008), 2-3. 
22 anton bakker, Metode Penelitian Filsafat (yogyakarta: kanisus, 1992), 83-

89. 
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Tunarungu namun menyandang wicara juga, disini 

penelitiannya menengenai proses pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

3. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan berasal dari data 

pokok yang diperoleh langsung dari sumber data yang 

dikumpulkan secara khusus berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti. Sumber data yang peneliti 

gunakan disini adalah dari hasil pengamatan langsung 

mengenai pelaksanaan pendidikan agama islam bagi anak 

berkbutuhan khusus Tunarungu Wicara pada masa di SLBN 

Martapura kabupaten oku timur. 

4. Populasi dan sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap, objek atau nilai akan diteliti dalam populasi 

dapat berupa orang, perubahan, lembaga, media, dan 

lainnya.
23

 Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh peseta didik SLBN 

Martapura Kabupaten Oku Timur yang berjumlah 69 

orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagaian populasi atau seluruh 

populasi yang diteliti, jelas dan lengkap dan dapat 

dianggap mewakili populasi. Penenetuan sampel 

dilakukan dengan menetapkan ciri khusus yang sesuai 

dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu 

menjawab permasalahan dari penelitian.
24

 Atau dengan 

kata lain sampel adalah bagian dari populasi. Dalam 

penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 6 orang 

yaitu peserta didik SLBN Martapura Kabupaten Oku 

                                                             
23 susiadi, Metode Penelityian (Bandar lampung: Pusat penelitian dan 

penerbitan LP2M institut agama islam negeri raden intan lampung, 2017), 81. 
24 M.Burhan Bugin, Metode Penelitian Sosial Dan Eokonomi : Format 

Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Studi Sosial Kebijakan Publik, Komunikasi, 

Managemen Dan Pemasaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 113. 
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Timur Tingkat SMPLB kelas B yang memiliki 

kebutuhan Khusus Tunarungu, Namun dikelas ini selain 

penyandang tunarungu mereka juga menyandang Wicara 

jadi tunarungu wicara. Adapun teknik pengambilan 

sampelnya adalah dengan menggunakan teknik sampel 

Puposive sampling atau teknik pengambilan sampel 

dengan kriteria tertentu, yang mana kriteria tertentu 

tesebut adalah harus dimiliki oleh sampel dalam 

penelitian yaitu :  

1) Menempuh pendidikan di SLBN Martapura 

Kabupaten Oku Timur; 

2) Peserta didik SLBN Martapura pada jenjang 

SMPLB Kelas B ; 

3) Memiliki kebutuhan khusus yaitu Tunarungu 

wicara; 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam 

penelitian yang tujuan utama nya adalah mendapatkan data. 

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif teknik 

pengumpulan datanya dibagi menjadi empat yaitu :  

a. Observasi 

 Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si 

peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap objek penelitiannya, instrumen yang digunakan 

dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan 

dan lainnya.Metode observasi merupakan cara yang 

sangat baik untuk mengawasi perilaku seperti perilaku 

dalam lingkungan atau ruang waktu dan keadaan 

tertentu. Metode observasi akan lebih baik bila 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

penelitian yang berupa perilaku kegiatan atau pembuatan 

yang sedang dilakukan oleh subjek penelitian
25

. 

  

                                                             
25Umar Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2017), 51. 
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 Jenis – jenis observasi dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu :  

1) observasi partisipatif merupakan observasi 

penelitinya terlibat dengan kegiatan sehari – hari 

orang yang sedang diamati. Observasi 

partisipatif ini dibagi lagi menjadi 4 bagian 

yaitu, yang pertama partisipasi pasif (peneliti 

datang ketempat orang yang ingin diamati, tetapi 

tidak ikut telibat didalam kegiatan tersebut), 

kedua partisipasi moderat (peneliti ikut kegiatan 

walapun tidak semua kegiatan, dalam observasi 

ini ada keseimbangan sehingga peneliti adalah 

orang dalam dan orang luar), ketiga partisipasi 

pasif (peneliti ikut melakukan apa yang 

dilakukan narasumber, tetapi belum sepenuhnya 

lengkap), dan yang keempat partisipasi lengkap 

( peneliti sudah sepenuhnya terlibat kegiatan 

yang dilakukan oleh sumber data, jadi suasanya 

sudah natural, dan peneliti tidak terlibat 

melakukan penelitian. 

2) Observasi secara terang – terangan atau 

tersamar. Observasi ini si Peneliti saat 

pengumpulan data dengan menyampaikan 

tujuan, objek yang akan diteliti, dan batas waktu 

penelitian secara terus terang kepada sumber 

data. 

3) Observasi takberstruktur. Jenis penelitian ini 

biasanya diigunakan oleh peneliti yang fokus 

penelitiannya belum jelas dan akan berkembang 

selama proses kegiatan berlangsung,peneliti 

tidak mempersiapkan secara sistematis apa yang 

akan menjadi observasinya untuk pengambilan 

data.   
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Dari penjeleasan diatas peneliti menggunakan 

observasi secara terang – terangan atau tersamar karena 

peneliti langsung menyampaikan tujuan, objek yang akan 

diteliti dan batas waktu penelitian secara terang – 

terangan.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya dapat 

dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang 

diwawancarai tetapi dapat juga secara tidak langsung 

seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab 

pada kesempatan lain keberhasilan pengumpulan data 

yang mendekati kebenaran kuncinya terletak pada 

wawancara.
26

 

 Jenis – jenis wawancara dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu :  

1) Wawancara terstruktur merupakan wawancara 

yang teknik pengumpulan datanya telah 

menyiapkan instrumen penelitian. Dengan 

wawancara ini responden diberi pertanyaan yang 

sama dan pengumpul mencatatnya. Dalam 

wawancara ini si peneliti menggunakan 

pewawancara yang keterampilannya sama. 

2) Wawancara semi terstruktur merupakan yang 

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan 

wawancara terstukrut. Tujuan wawancara ini 

untuk menemukan permasalahan lebih terbuka. 

Pihak wawancara dimintai pendapat dan ide – 

ide dalam wawancara sehingga harus 

mendengarkan secara teliti yang disampaikan 

oleh informan. 

3) Wawancara tidak terstruktur merupakan 

wawancara yang bebas, jadi peneliti tidak perlu 

                                                             
26Jhoni Dimyanti, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada 

Pendidikan Agama Anak -Usia Dini (PAUD) (Jakarta: Kencana, 2017), h. 98. 
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menggunakan wawancara yang lengkap, karena 

pedoman wawancara hanya pada berupa garis – 

garis besar permasalahan yang akan 

disampaikan. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara tidak terstruktur dan terbuka, karena sebagai 

peneliti belum mengetahui pasti data apa yang akan 

diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan 

apa yang diceritakan oleh responden. Hal ini juga 

bertujuan untuk mengadakan komunikasi dengan baik 

kepada pihak - pihak yang terkait atau subjek penelitian.  

Pihak – pihak yang tekait antara lain : Ibu Sri Astuti 

Selaku Waka Kurikulum, Bapak Bayu Selaku Wali 

Kelas B tingkat SMP, Bpk. Anton Kusworo S.Pd selaku 

wali kelas B Tingkat SMA, ibu Sutikat S.Pd selaku wali 

kelas B Tingkat SD, Bpk Heru Pra Setianto A.Md selaku 

Operator Tata Usaha SLBN Martapura. 

 

c. Dokumentasi  

Menurut suharsimi arikunto metode dokumentasi 

merupakan metode penelitian dengan mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku surat 

kabar majalah, dengan metode lain dokumentasi tidak begitu 

sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih 

tetap atau belum berubah, data tesebut pun bisa di arsipkan 

melalui foto, vidio, tulisan dan lainnya.
27

  

Data yang dihasilkan dari studi dokumentasi ini 

biasanya dihasilkan dari arsip atau dokumentasi baik yang 

berada di sekolah maupun yang berada di luar sekolah yang 

ada hubungannya dengan penelitian tersebut baik berupa foto, 

video dan lain sebagainya. 

                                                             
27Sudarsono Blasius, ―Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi,‖ 

Jurnalbaca.Pdii.Lipi.Go.Id 27, no. 1 (2019), 

http://jurnalbaca.pdii.lipi.go.id/index.php/baca/article/view/90. 
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Dari  penjelasan diatas mengenai teknik pengumpulan 

data, disini peneliti hanya menggunakan tiga metode  saja 

untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan observasi 

secara terang – terangan, wawancara tidak berstruktur dan 

terbuka, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama islam bagi anak berkebutuhan khusus 

tunarungu wicara pada masa pandemi coid-19 di SLBN 

Martapura kabupaten Oku Timur. 

6. Analisis data  

Analisa data digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan 

rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan.  

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun data secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Menurut sugiyono mengemukakan terdapat 3 langkah dalam 

analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi 

data
28

: 

1) Reduksi data  

Menurut Sugiyono mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

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

Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

                                                             
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019). 
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

2) Display data 

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya 

dalam analisis data ini adalah display data atau 

penyajian data. Menurut sugiyono menyatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatf adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

3) Verifikasi data 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

J. Sistematika Pembahasan  

  Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami 

proposal ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasan 

secara garis besar. Untuk lebih lengkapnya mulai bagian awal 

hingga akhir dipaparkan sebagai berikut :  

BAB I : Pendahuluan  : bab yang berisi penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus  dan 

subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian dahulu yang relavan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori : bab mencangkup hal – hal yang 

berkaitan dengan teori yang berisi mengenai Pelaksanaan 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak berkebutuhan 

Khusus Tunarungu Wicara di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 

Martapura Kabupaten Oku Timur.  

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian: bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang berisi 

sejarah SLB Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur, Visi dan 

Misi SLB Negeri Martapura Kabupaten Oku Timur, letak 

geografis sekolah, keadaan guru dan peserta didik, dan juga 

menjelaskan tentang penyajian fakta dan data penelitian.  

BAB IV : Analisis Penelitian : bab ini berisi analisis data 

penelitian dan temuan penelitian yang terdapat hasil penelitian 

dan pembahasan. 

BAB V : Penutup : bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi 

untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari 

skripsi yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

         Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah sebuah 

pelaksanaan sebagai suatu tindakan atau rencana 

penyelenggaraan dalam pendidikan yang di dalamnya sudah 

disusun secara terperinci sehingga saling keterkaitan antara 

orang tua, guru, pendidik dan pembimbing yang tujuannya 

tidak lain adalah implementasi dalam proses pengajaran, 

pelatihan atau instruksi dalam dunia pendidikan, agar bisa 

melakukan sebuah kegiatan pendidikan dengan siap
1
. 

         Dalam Al – Qur’an di tegaskan bahwa allah 

menciptakan manusia yang tujuan akhirnya adalah selalu 

menyembah allah, karena manusia adalah khalifah allah yang 

mendapat tugas dari allah agar bisa menyatukan dan 

memakmurkan alam ini dengan konsep yang telah ditetapkan 

oleh allah, karena manusia sebagai khalifah memiliki tugas 

tanggung jawab yang sangat berat, dan tugas ini hanya bisa 

diekspresikan dan diamalkan  jika manusia dibekali dengan 

pengetahuan oleh karena itu cara untuk mendapatkan 

pengetahuan tersebut adalah melalui pendidikan
2
.  

  Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti 

proses, atau cara dalam memperlajari sesuatu. Pembelajaran 

ini berpusat pada peserta didik sehingga pembelajaran sebagai 

upaya seorang guru untuk mengorganisir lingkungan 

terjadinya pembelajaran sehingga bisa terstruktur falam 

mengimplementasikan dalam sebuah pengajaran. 

         Istilah pendidikan berasal dari kata ―didik‖ dengan 

memberikan awalan “pe” dan akhiran “an” yang 

mengandung arti ―perbuatan‖ (hal, cara dan sebagainya). 

                                                             
1 ZinalAqib, Managemen Lembaga Pendidikan Islam (Bandung: Sarana 

Tutorial Nuraini Sejahtera, 2017), 15. 
2 Muthahhari Murtadha, Perspektif Al - Qur’an Tentang Manusia Dan 

Agama (Bandung: Mizan, 2017), 121. 
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Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa yunani, yaitu 

“paedagogie”yang berarti bimbingan yang diberikan kepada 

anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa 

inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau 

bimbingan. Dalam bahasa arab, istilah ini sering 

diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan
3
. 

           At – tarbiyah menurut Al – Raqhib al – Asfahaniy 

berasal dari kata rabba yang berarti insya al – syai halan 

fahalan ila hadd al – tamari artinya menumbuhkan sesuatu 

secara bertahap hingga sampai kebatas kesempurnaan. Maka 

arti rabb dalam pandangannya adalah semakna dengan 

ansyaaa yunsyiau-insyaa (al – insya) dengan arti 

menumbuhkan atau mengembangkan (secara beransur – 

ansur). Sehingga pendidikan itu adalah perbuatan secara 

sengaja, secara sadar, dan terencana yang memiliki 

pertahapan
4
. 

          Menurut Leageveld Pendidikan adalah usaha untuk 

membantu melaksanakan tugas pendidikan dengan cara 

melindungi, membimbing serta membantu dalam proses 

pembelajaran dalamrangka mengembangkan bakat atau 

potensi untuk dikembangkan secara sempurna dan selayaknya 

agar potensi dan bakat tersebut menjadi istimewa bagi dirinya, 

dengan tujuan akhir adanya kemampuan dan kemandirian 

hidup peserta didik
5
. 

Sedangkan menurut Undang – Undang Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pelaksanaan pembelajaran agar peserta didik bisa 

mengembangkan potensi dirinya secara aktif serta melatih  

agar memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 

                                                             
3 Rahmayulis, Filsafat Pendidikan Islam, 4th ed. (Jakarta: Kalam Mulia, 

2018), 111. 
4 Ibid, 112. 
5 Ahmad Suriansyah, Landasan Pendidikan, 1st ed. (Banjarmasin: Comdes, 

2017), 1. 
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diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
6
. 

Pendidikan islam secara terminologi menurut Al – 

Syaibani adalah suatu  proses pengubahan tingkahlaku 

individu peserta didik yang dilakukan dengan cara pendidikan 

atau pengajaran yang dilakukan dalam kehidupan sehari – hari 

sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi sebagai guru untuk 

memberikan sebuah pendidikan sebagai suatu aktivitas baik 

dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitar
7
. 

Pendidikan islam ini terjadi sejak nabi diangkat menjadi 

Rasul di makkah dan beliau sebagai gurunya. Pendidikan 

masa ini merupakan prototype yang berkelanjutan untuk di 

kembangkan oleh umat islam demi kepentingan pendidikan 

pada zamannya karena pendidikan islam ini sendiri memiliki 

sejarah yang panjang yang berkembang seiring dengan 

kemunculan islam itu sendiri
8
. Sehingga pendidikan islam 

bukan hanya sekedar pengajaran tetapi sebagai sebuah 

bimbingan untuk anak didik. Sehingga anak didik dapat 

dibimbing oleh pengajar dengan baik yang sesuai dengan 

tuntunan ajaran islam, sehingga peserta didik mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan potensinya
9
. 

Pada hakikatnya pendidikan islam adalah suatu proses 

yang berlangsung secara kontiniu dan berkesinambungan, 

maksudnya adalah pendidikan manusia seutuhnya 

berlangsung sepanjang hayat yangmenyediakan fasilitas yang 

memungkinkan tugas pendidikan berjalan secara lancar 

dengan cara membimbing dan mengarahkan pertumbungan 

dan perkembangan peserta didik ketahap – tahap selanjutnya 

sampai mencapai titik optimal
10

. 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang 

sengaja untuk menyiapkan peserta didik agar bisa 

                                                             
6 Ibid, 3. 
7 Rahmayulis, Filsafat Pendidikan Islam, h. 120. 
8 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Kelasik Dan 

Pertengahan (Jakarta: Rajawali Pres,2 017), 9-10. 
9 Heru Juabdin Sada, ―Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an,‖ Jurnal 

Pendidikan Islam 6, no. 2 (2019):  98. 
10 Rahmayulis, Filsafat Pendidikan Islam, 122. 
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menginterpretasikan, menghayati, dan meyakini ajaran agama 

islam yaitu ajaran Rasullah SAW, yang petunjuknya bertujuan 

untuk saling menghormati agama yang berbeda dari agama 

islam seperti Hindu, Budha, Kristen, dan Katolik,  kaitannya 

dengan ini adalah kerukunan antar umat beragama hingga bisa 

terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa diindonesia
11

. 

Menurut Zakiah drajat beliau mengatakan bahwa 

pendidikan agama islam adalah suatu usaha atau tindakan 

guna melatih dan mengurus serta membimbing peserta didik 

agar senantiasa bisa memahami ajaran yang diajarkan oleh 

Nabi Muhammad SAW yaitu ajaran agama islam di dalam 

lembaga sekolah sering disebut dengan mata pelajaran 

pendidikan agama islam, pendidikan ini diajarkan secara utuh 

yang tujuan akhirnya adalah bisa mewujudkan dan 

menjadikan islam sebagai agama yang terbaik bagi 

hidupnya
12

. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan 

agama islam adalah usaha sadar dalam penyelenggaraan 

pendidikan yang di dalamnya saling keterkaitan antara orang 

tua, guru, pendidik dan pembimbing yang di lakukan dalam 

rangka mempersiapkan peserta didik untuk menyakini, 

memahami dan mengajarkan ajaran agama islam serta 

menjadikan agama islam sebagai pedoman hidup dalam 

mencapai keselamatan hidup dunia dan akhirat. 

2. Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

         Strategi diartikan sebagai suatu rencana yang memuat 

serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. oleh karena itu suatu strategi harus diterapkan 

agar bisa tahu efektif atau tidaknya untuk di gunakan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu, terutama pada 

pembelajaran Pendidikan agama islam. Stategi pembelajaran 

dibagi menjadi dua yaitu strategi pembelajaran secara 

langsung dan strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi 

                                                             
11 AbdulMajid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Idlam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11. 
12 Dzakia Drajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 86. 
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secara langsung dimaknai sebagai sebuah strategi yang 

pembelajarannya di bimbing atau diarahkan langsung oleh 

guru sehingga guru menjadi pusat dalam proses pembelajaran 

Sedangkan strategi pembelajaran tidak langsung merupakan 

strategi yang berpusat pada peserta didik
13

. 

Dari penjelasan diatas dapat diambil makna bahwa 

stategi pembelajaran pendidikan agama islam adalah sebuah 

rencana yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan 

pendidikan agama islam untuk membuktikan keefektifiannya 

dalam sebuah pembelajaran. 

3. Metode Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

        Metode berasal dari bahasa yunani yaitu methodos yang 

berarti cara atau jalan. Metode ini digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan pembelajaran agar tercapai suatu pelaksanaan 

pembelajaran dengan penyampaian materi  secara optimal, 

intinya metode ini adalah cara untuk mencapai hasil 

pembelajaran dalam sebuah pendidikan
14

. 

Sedangkan metode pengajaran pendidikan agama islam 

adalah suatu cara menyampaikan bahan pelajaran pendidikan 

agama islam kepada peserta didik agar bisa memahami, 

mengetahui, mempergunakan dengan kata lain menguasai 

bahan pelajaran yang disampaikan oleh pendidik, dengan cara 

sistematis, dan umum. Bahan pelajarannya seprti keimanan, 

ibadah, huruf hijaiyah dan berbagai mata pelajaran lainnya
15

. 

Dalam mata pelajaran pendidikan agama islam, macam 

– macam metode pengajaran pendidikan islam ada banyak 

diantaranya, tetapi disini peneliti hanya akan menjelaskan 

                                                             
13 AbdulMajid, Strategi Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2021), 7. 
14 SitiMaesaroh, ―Peran Metode Pembelajaran Terhadap Minat Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam,‖ Jurnal Kependidikan Universitas Nahdlatul 

Ulama 01 (2017). 
15 DzakiahDrajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2021), 1. 
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metode khusus untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu, 

diantaranya adalah
16

: 

1. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah sebuah metode yang 

biasa diterapkan oleh guru dengan cara 

mendemonstrasikan atau memperagakan dengan jelas 

bagaimana melakukan sesuatu dengan peserta didik. 

Misalnya bagaimana cara sholat sesuai yang telah 

diajarkan oleh rasullah saw. 

2. Metode Pemberian tugas 

Metode tugas adalah salah satu metode yang bisa di 

terapkan oleh guru dengan cara pemberian tugas – tugas 

kepada peserta didik. Misalnya guru memberikan tugas 

nama – nama malaikat, lalu di kumpulkan diminggu 

depan. Dengan demikian apa yang di berikan guru 

menjadi sebuah tugas yang harus dikerjakan. 

3. Metode ABA (applied, behaviour, and analysis) 

Metode ini merupakan sebuah metode yang 

menggunakan prosedur perubahan perilaku, untuk 

membantu individu membangun kemampuannya dengan 

ukuran nilai-nilai yang ada diinividu. 

4. Metode Muroja’ah 

Metode ini berasal dari kata roja’a yarji’u artinya 

kembali. Sedangkan menurut istilah memiliki makna 

mengulang pelajaran yang telah dipelajari. 

4. Aspek – Aspek Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam dimadrasah maupun di luar 

madrasah pasti memiliki aspek – aspek pendiidikan agama 

islam, untuk itu ada 3 aspek dalam pembelajaran pendidikan 

agama islam yaitu
17

 :  

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT 

hubungan manusia dengan allah swt merupakan 

hubungan vertikal antara mal;uk dengan khalik sang 

                                                             
16 (IJIES) and 2018, ―Metode Pembelajaran PAI Bagi Anak Tunarungu Di 

SDN Inklusi.‖ 
17 Nasih Ahmad Munjin dan Lilik Nur Kholidah, Metode Dan Teknik 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Refika Adi Tama, 20138, 10-13. 
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pencipta. Hubungan manusia dengan allah swt 

menempatkan prioritas pertama dalam pendidikan agama 

islam karena merupakan dasar utama dalam sebuah 

pembelajaran pendidikan agama islam. Dengan demikian 

hal itulah yang pertama – tama harus ditanamkan kepada 

peserta didik.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs.Az – 

zariat 51:56 dan juga pada surat al – A’raf 7:172 yang 

memberikan penjelasan bahwa manusia mengakui bahwa 

allah swt adalah tuhannya : 

                    

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdikepada-Ku. (Qs.Az – 

zariat 51:56) 

                      

                        

         

Artinya :   Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 

keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 

mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi 

saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari 

kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami 

(Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini 

(keesaan Tuhan)",― (Qs. Al – Araf 7 : 172) 

 

Aspek pembelajaran pada pendidikan agama islam 

untuk pengajar hanya sebatas iman, islam dan ihsan. 

Keimanan dengan pokok – pokok rukun iman, keislaman 

dengan pokok – pokok rukun islam dan keihsanan sebagai 
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hasil perpaduan iman danislam yang diwujudkan dalam 

perbuatan kebajikan dalam melaksanakan hubungan diri 

dengan allah swt. 

b. Hubungan Manusia dengan sesama  

Hubungan manusia dengan sesama sebagai hubungan 

horizontal dalam suatu kehidupan bermasyarakat 

menempati prioritas kedua dalam ajaran agama islam, 

karena guru harus berusaha menumbuh kembangkan 

pemahaman anak didik mengenai keharusan mengikuti 

tuntutan ajaran agama islam dalam menjalankan 

kehidupan sosial, karena dalam kehidupan bermasyarakat 

inilah akan tampak citra dan makna melalui tingkahlaku. 

Sebagaimana yang telah dijalskan dalam Qs. Al – Baqarah 

2:30 Allah SWT berfirman :  

                       

                     

                

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 

khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa 

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 

yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui." 

Dari ayat diatas makna khalifah adalah gamabaran 

citra ideal manusia yang diciptakan oleh allah swt dengan 

potensi yang dimilikinya, manusia mampu menentukan 

nasibnya sendiri, baik sebagai kelompok masyarakat 

maupun individu. Dengan demikian pengajaran dalam 

aspek manusia dengan sesama berkisaran pada pengaturan 
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hak dan kewajiban antar manusia yang satu dengan yang 

lainnya dengan kehidupan bermasyarakat dan 

mencangkup segi kewajiban dan larangan dalam 

hubungan dengan sesama manusia. 

c. Hubungan Manusia dengan Alam  

Aspek hubungan manusia dengan alam, sekurang – 

kurangnya mempunyai tiga arti kehidupan bagi peserta 

didik :  

1. Mendorong peserta didik untuk mengenal dan 

memahami alam sehingga dia menyadari berbagai 

manfaat sebannyak – banyaknya dari alam sekitar. 

Kesadaran yang dmeikian itu akan memotivasi anak 

didik untuk turut ambil bagian dalam pembangunan 

masyarakat dan negara. 

2. Pengenalan itu akan menumbuhkan rasa cinta 

terhadap alam yang melahirkan berbagai bentuk 

perasaan keharuan dan kekagumam, baik karena 

keindahan, kekuatan, maupuan karena kanekaraman 

keindahan yang tedapat dialam sekitar. 

3. Pengenalan, pemahaman, dan cinta akan alam itu 

mendorog anak didiknya untuk melakukan penelitian 

dan eksperiman dalam mengeksplorasi alam, 

sehingga menyadarkan dirinya akan sunnatullah dan 

kemampuan menciptakan sesuatu bentuk baru dari 

bahan – bahan yang terdapat dialam sekitar. 

5. Faktor – Faktor Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Departemen agama sebagai institusi yang ebrwenang 

mengembangkan sistem pendidikan agama menyimpulkan 

bahwa ada tiga faktor penting yang sangat berperan dalam 

proses pembelajaran pendidikan agama islam yaitu
18

 :  

a. faktor guru 

faktor ini mempunyai pengaruh sangat penting 

terhadap kualitas pengajaran yaitu meliputi kemampuan 

dasar yang dimiliki oleh guru, baik dari bidang kognitif, 

penguasaan bahan, keteladanan, sikap mencintai 

                                                             
18 Ibid, 24-25. 
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profesinya, dan bidang prilaku seperti keterampilan 

megajar, menilai hasil belajar. 

b. Siswa 

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas 

pembelajaran pendidikan agama islam yang datang dari 

siswa diantaranya kemampuan siswa, motivasi siswa 

belajar, minat, perhatian, sikap dan kebiasaan belajar dan 

beribadah.  

c. lingkungan.  

 Suasana belajar  

Suasana belajar yang lebih demokratis lebih 

kondusif bagi pencapaian hasil belajar yang optimal, 

dibandingkan dengan suasana belajar yang kaku dan 

disiplin yang ketat dengan otoritas ada pada guru. 

Dalam hal ini suasana belajar siswa bebas belajar 

untuk belajar, seperti mengajukan pendapat, 

berdialog dengan teman sekelas dan lainnya. 

 Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia 

Salah satu pendukung dalam pembelajaran 

adalah fasilitas, namun sering kali fasilitas ini 

dianggap adalah seorang guru yang menjadi 

fasilitator, padalah fasilitas lain bisa di gunakan 

untuk mendpaatkan sebuah ilmu, dan fasilitas yang 

dimaksud disini adalah fasilitas seperti buku, alt 

peraga, dan lainnya. 

6. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

           Evaluasi mengandung makna suatu tindakan atau 

proses dalam menentukan. Sesuatu nilai dari hasil proses 

pembelajaran. Evaluasi ini dianggap sebagai proses yang 

sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan kriteria 

tertentu guna mengumpulkan informasi dalam menentukan 

sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah di tatapkan 

tercapai
19

. 

                                                             
19 N Nuriyah - Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi and 

undefined 2016, ―Evaluasi Pembelajaran: Sebuah Kajian Teori,‖ Academia.Edu, 
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           Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara sadar oleh 

peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan yaitu keberhasilan 

siswa dan sebagai penilaian baik pada awal pembelajaran, 

maupun penilaian diakhir pembelajaran. Kegiatan evaluasi ini 

juga bisa memberikan masukan kepada guru mengenai 

kegiatan pengajaran yang telah dilakukan selama dalam 

pelaksanaan pendidikan guna mengetahui pengetahuan setiap 

anak didiknya dan keberhasilan dalam pengajarannya
20

. 

  Sistem evaluasi pendidikan agama islam mengacu 

pada sistem evaluasi yang digariskan allah swt dalam al – 

quran sebagai mana yang dilakukan oleh rasullah dalam 

proses pembinaan risalah islamiah yaitu :  

Untuk menguji kemampuannya manusia beriman terhadap 

berbagai macam problem kehidupan yang dihadapi, 

sebagaimana firman allah swt dalam kitab suci Al- Qur’an 

surat Al – Baqarah ayat [2] : 115, yaitu :  

                                      

Artinya :  ―Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka 

kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha 

mengetahui‖.           (Q.S. Al – Baqarah [2] : 115) 

Untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahnyu yang 

telah siaplikasikan oleh rasullah kepada umatnya, 

sebagaimana firman allah swt dalam kitab suci Al- Qur’an 

surat An - Naml ayat [27] : 40, yaitu : 

                                                                                                                                   
accessed October 15, 2021. 

https://www.academia.edu/download/63288339/jurnal_evaluasi_pembelajaran202005

12-71570-1qznt0d.pdf. 
20 B Mahira, ―Evaluasi Peserta Didik (Siswa),‖ Jurnal Idaraah UIN 

Alauddin Makasar, no. 2 (2017). 
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Artinya : ―Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI 

Kitab : "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu 

sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat 

singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini 

Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku 

bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan 

Barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia 

bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa 

yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi 

Maha Mulia". ( Q.S. An – Naml [27] : 40) 

Untuk menentukan klasifikasi atau tingakatan kehidupan 

keimanan seseorang Berlaku adil dalam mengevaluasi 

sesuatu, jangan karena kebencian menjadikan obyektifitan 

evaluasi yang dilakukan. sebagaimana firman allah swt dalam 

kitab suci Al- Qur’an surat Al – Maidah ayat [5] : 8, yaitu : 

                      

                        

                     

Artinya : ―Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu 

Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan‖. (Q.S. Al 

Maidah [5] : 8). 
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        Berdasarkan penjelasan diatas, evaluasi adalah suatu 

proses evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

agama islam, yang didalamnya membahas mengenai sebuah 

penilaian dalam proses pembelajaran yang bisa dilakukan di 

awal ataupun di akhir pembelajaran. 

7. Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

a. Tujuan umum pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Islam  

        Tujuan umum adalah  tujuan yang akan dicapai 

dalam semua kegiatan pendidikan, kegiatan pendidikan 

disini yang dimaksud adalah pendidikan agama islam, 

yang mana pendidikannya bisa dengan pengajaran 

ataupun dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh 

aspek kemanusiaan yaitu sikap, tingkah laku, 

penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum ini 

berbeda – beda sesuai dengan tingkat umur, kecerdasan, 

situasi dan kondisi
21

. 

        Tujuan umum pelaksanaan pendidikan agama islam 

menurut abdul majid adalah sebuah lembaga pendidikan 

berupa pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah 

untuk mengembangkan keimanan, ketaqwaan, berbangsa 

dan bernegara melalui keimanan yang dilatih dengan 

pemberian pengetahuan, pengalaman, penghayatan 

peserta didik tentang pendidikan agama islam
22

. 

         Tujuan umum pelaksanaan pendidikan agama islam 

disekolah atau madrasah adalah  melaksanakan 

pengajaran  dan  pembelajaran pendalaman ilmu agama 

islam yang bertujuan mencerminkan  ketaqwaan kepada 

allah swt, yang diaplikasikan melalui nilai – nilai agama 

islam sebagai pegangan hidup sehari – hari yang bukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan intelektual, 

                                                             
21 Drajat Dzakiah, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, 20. 
22 Majid Abdul dan Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 

2018), 135. 
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tetapi dari segi penghayatan juga harus di aplikasikan 

dalam kehidupan sehari – hari
23

. 

Menurut Al-Abrasy beliau mengelompokkan 

beberapa tujuan umum pendidikan islam menjadi lima 

bagian, yaitu
24

 : 

1. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan 

dunia dan akhirat. 

2. Membentuk akhlak yang mulia. 

3. Mempersiapkan peseta didik dalam dunia 

usaha. 

4. Menumbuhkan semangat kepada anak didik 

agar selalu selalu mendalami ilmu untuk bisa 

terus belajar. 

5. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi 

lebih profesional dalam bidang pertukangan 

dan bidang teknik. 

        Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan umum 

pelaksanaan pendidikan agama islam tidak lain adalah 

pengajaran  dan  pengembangan pelaksanaan pendidikan 

agama islam yang dikaitkan dengan pendidikan nasional 

negara dan  institusi lembaga  yang menyelenggarakan 

guna membentuk pribadi  peserta didik agar menjadi 

manusia yang memiliki akhlak mulia serta ketaqwaan  

kepada allah  swt sehingga dapat diamalkan dalam 

kehidupan sehari – hari yang mencerminkan ajaran – 

ajaran agama islam
25

. 

b. Tujuan akhir 

         Setelah penjelasan tujuan umum dari pelaksanaan 

pendidikan agama  islam di atas, secara rinci tujuan 

umum  nya adalah pengajaran  berbentuk insan kamil 

dengan  pola ketaqwaan terhadap allah swt. Ketaqwaan 

dimaknai sebagai menjaga dan memelihara diri dari hal – 

hal yang akan menyeret manusia kepada hal – hal yang 

                                                             
23 Rahmayulis, Filsafat Pendidikan Islam,  20. 
24 Imam Syafei, ―Tujuan Pendidikan Islam,‖ Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 

November (2019):  156. 
25 MA Muhaimin, Pradigma Pendidikan Islam,  75. 



 

 

 
 

41 

akan menjadikan dosa dan meninggalkan apapun yang 

akan menjadikan sesuatu yang kita lakukan menjadi 

berdosa dan haram
26

. tujuan akhir dari pelaksanaan 

pendidikan agama islam tidak lain adalah pendidikan dan 

pengajarannya berlangsung selama hidup atau seumur 

hidup. oleh karena itu pendidikan agama islam berlaku 

seumur hidup untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

pendidikan yang telah dicapai. Sebagai mana firman 

Allah SWT sebagaimana firman allah swt dalam kitab 

suci Al- Qur’an surat Ali Imron [3] : 102, yaitu : 

                     

       

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, 

bertakwalah kepada allah sebenar – benar bertakwa 

kepada-nya; dan janganlah sekali – kali kamu mati 

melainkan dalam keadaan beragama islam”(Q.S. Ali 

Imron [3] : 102). 

 

        Menurut al – abrasy ―tujuan akhir pendidikan islam 

adalah membina dan menyiapkan peserta didik untuk 

menguasai ilmu dan keterampilan yang bisa bermanfaat 

di masyarakat, sehingga tidak hanya ilmu dunia saja yang 

di pelajari, tetapi ilmu akhirat juga harus dipelajari
27

. 

        Selain itu tujuan akhir dari pelaksanaan pendidikan 

agama islam adalah membina peserta didik agar menjadi 

manusia yang bertakwa kepada allah swt, hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam kitab suci Al – Qur’an 

surat Az-zariyat [51] : 56). 

                

                                                             
26 Agus Susanti, ―Penanaman Nilai - Nilai Tasawuf Dalam Pembinaan 

Akhlak,‖ Jurnal Pendidikan Islam 7, no. November (2017): 282. 
27 AhmadTafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2017),  49. 
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Artinya : “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-ku”. (Q.S 

Az – Zariyat ayat [51]: 56). 

 

         Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir 

pelaksanaan pendidikan agama islam adalah membina 

dan menyiapkan  peserta didik untuk selalu taat kepada 

allah swt karena tujuan akhir mereka tidak hanya didunia 

tetapi akhirat pula. 

        Dengan demikian tujuan umum dan tujuan akhir dari 

pelaksanaan pendidikan agama islam tidak lain 

menjadikan peserta didik sebagai seorang insan kamil 

yang selalu bertaqwa kepada allah swt, dengan cara 

pengajaran pendidikan agama islam yang di amalkan 

melalui ajaran agama islam, serta memiliki akhlak mulia. 
 

8. Fungsi Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam  

Selain pengertian dan tujuan, maka dalam pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan agama islam ada fungsinya, dengan 

demikian menurut kurshid ahmad sebagai mana yang dikutip 

oleh abdul majid dan yusuf mudzakir dalam buku pendidikan 

agama islam, adalah
28

: 

1. Fungsi pendidikan agama islam adalah sebagai ide – ide 

dalam bermasyarakat dan bernegara serta sebagai Alat 

untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan 

tingkatan – tingkatan kebudayaan, nilai – nilai tradisi dan 

sosial. 

2. Fungsi pendidikan agama islam adalah sebagai pelatihan 

tenaga manusia yang produktif untuk menemukan 

perubahan sosial ekonomi yang bisa berkembang secara 

garis besar melalui pengetahuan dan skill yang baru di 

temukan. 

                                                             
28 Abdul Abdul dan Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 

2018), 69. 
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Menurut abdul majid dan andayani ada tujuh fungsi 

pelaksanaan pendidikan islam yaitu
29

: 

a. Pengembangan, yaitu penanaman dalam lingkungan 

keluarga mengenai pengembangan yang berkaitan 

dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

peserta didik kepada allah swt.  

b. Penanaman nilai diartikan sebagai pedoman dalam 

kehidup untuk mencari kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar, seperti lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial dan dapat dengan mudah 

berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan ajaran 

agama islam. 

d. Perbaikan yaitu untuk memperbaiki kesalahan – 

kesalahan, kekurangan – kekurangan dan kelemahan 

– kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran islam dalam 

kehidupan sehari – hari. 

e. Pencegahan, yaitu menangkal hal – hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangan menuju manusia indonesia seutuhnya. 

f. Fungsi pengajaran yaitu tentang ilmu pengetahuan 

keagamaan secara umum, sistem, dan fungsionalnya.  

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik 

yang memiliki bakat khusus dibidang agama agar 

bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 

sehingga dapat dimanfaatlan untuk dirinya sendiri 

dan dapat bermanfaat bagi orang lain. 

  

                                                             
29 Majid Abdul dan dian andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi; Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 134-135. 
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B. Anak Berkebutuhan Khusus  

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

        Menurut Bachri, anak berkebutuhan khusus diartikan 

sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda 

dari yang lainnya, yang dipandang normal oleh masyarakat 

pada umumnya. Secara lebih khusus anak berkebutuhan 

khusus menunjukkan karakteristik fisik, mental, intelektual, 

dan emosional yang lebih tinggi dari anak normal yang 

sebayanya atau berada diluar standar normal yang berlaku 

dimasyarakat sehingga mengalami kesulitan dalam meraih 

sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas 

pendidikan
30

. 

         Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki makna anak 

yang berbeda pada umumnya karena mengalami gangguan 

seperti mengalami gangguan fisik, mental, intelegensi, 

emosional dan anak ini memiliki kebutuhan yang spesifik 

termasuk dalam pendidikan. Oleh karena itu setiap anak – 

anak membutuhkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

masing – masing
31

. 

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang 

memiliki kelainan yang mengakibatkan sulit dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, intelektual, 

emosional, maupun prilaku sosial yang membuat mereka 

memerlukan pelayanan khusus yang berbeda dengan anak 

umum lainnya dan kebutuhan belajarnya pun sesuai dengan 

masing masing kecacatan yang mereka miliki
32

. 

Selain itu anak berkebutuhan khusus adalah anak 

yang memiliki istilah disability yaitu anak yang memerlukan 

penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan 

sehingga memiliki keterbatasan disalah satu atau beberapa 

                                                             
30 Semiawan dan Mangunson, Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: 

Gramedia, 2018), 3. 
31 jati Atmaja Rinakri, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan 

Khusus (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6. 
32 Muchafid Anshori, Pendidikan Agama Islam Adaptif Di Sekolah Luar 

Biasa (Jakarta: Pustikom, 2021),  72-73. 
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kemampuan yang bersifat fisik maupun psikologis seperti 

tunarungu, tunanetra, tunawicara, autisme dan ADHD
33

. 

Pada tahun 2013 Menurut kementrian pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, anak berkebutuhan khusus 

dimaknai sebagai berikut
34

:  

“anak yang memiliki keterbatasan atau anak luar 

biasa, baik fisik, mental – intelektual, sosial, maupun 

emosional, yang berpengaruh secara signifikasi dalam proses 

pertumbuhan atau perkembangannya dibanding dengan anak 

– anak lain yang seusia dengannya.” 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa anak 

berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus 

yang berbeda dengan anak pada umumnya, dan istilah lain 

bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan 

anak cacat. Anak dengan berkebutuhan khusus diartikan 

sebagai anak yang lambat, atau mengalami gangguan yang 

sangat sulit untuk bersosialisasi dan menyesuaikan dengan 

anak disekolah pada umunya, sehingga anak tersebut secara 

pendidikan membutuhkan layanan yang spesifik yang berbeda 

dengan anak pada umumnya. 

2. Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus 

        Perkembangan anak adalah bertambahnya kemapuan 

dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih konfleks dalam 

pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil 

pematangan. Oleh karena itu setelah dilihat dari klasifikasi 

anak berkebutuhan khusus maka adafaktir yang menyebabkan 

anak memiliki kebutuhan khusus. 

Beberapa faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan 

khusus antara lain :  

a. Faktor Heriditer 

        Faktor heriditer merupakan faktor penyebab karena 

terjadi karena kelebihan kromosom  kesamaan gen pada 

pasangan suami istri. Selain itu, usia ibu hamil sangat 

berpengaruh terhadap kelahiran anak dan usia kebahilan 

                                                             
33 Dinie Ratrie Desningrum, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus, 
Depdiknas (Yogyakarta: Ruko Jambusari, 2096),  2. 
34 Ibid, 2. 
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juga perpengaruh karena memiliki resiko yang tinggi 

untuk melahirkan anak berkebutuhan khusus, tidak hanya 

itu usia umur ibu hamil juga sangat bepengaruh terhadap 

kelahiran anak, Usia yang dimaksud adalah  ibu hamil 

diatas 35 tahun. 

b. Faktor infeksi  

Faktor infeksi ini di sebabkan karena adanya berbagai 

serangan penyakit, biasanya infeksi ini disebabkan secara 

langsung dan tidak langsung sehingga dapat 

menyebabkan kelainan seperti polio, meningitis. 

c. Faktor keracunan  

        Faktor keracunan dapat disebabkan secara langsung 

kepada anak atau pada saat ibu sedang hamil. Misalnya 

ibu pada saat hamil mengkonsumsi alkohol berlebihan, 

sehingga kebiasaan seorang ibu hamil saat 

mengkonsumsi obat – obatan bebas tanpa pengawasan 

dari dokter bisa menyebabkan keracunan.  

d. Trauma 

         Faktor penyebab trauma  ini adalah kejadian tidak 

terduga pada anak, misalnya seprti ada bencana alam 

yang menyebabkan anak memiliki kebutuhan khusus 

seperti cacat fisik dan gangguan mental. 

e. Kekurangan gizi  

         Masa tumbuh kembang sangat berpengaruh 

terhadap tingkat kecerdasan anak terutama pada dua 

tahun pertama kehidupan. Kekurangan gizi dapat terjadi 

karena adanya metabolisme maupun penyakit – penyakit 

anak seperti cacingan. 

Sedangkan menurut danie ratri dalam bukunya 

diklasifikasi Faktor – Faktor penyebab anak berkebutuhan 

khusus dibagi menjadi tiga waktu kejadian yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pra–Natal  

Pra–Natal adalah kejadian pada saat masih didalam 

kandungan atau sebelum melahirkan. Biasanya kelainan 

tersebut disebabkan karena faktor internal dan eksternal 

yaitu faktor intenal berupa genetika dan keturunan atau 
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faktor eksternal berupa ibu yang mengalami 

pendarahan, yang bisa disebebkan karena terbentur, 

jatuh sewaktu hamil atau bisa juga berasal dari ibu 

hamil yang mengkonsumsi makanan atau obat – obatan 

sehingga bisa mencederai janin dan akibatnya janin 

kekurangan gizi
35

. 

b. Peri–Natal  

       Peri–Natal merupakan kejadian pada saat proses 

kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses 

kelahiran. Biasanya faktor tersebut disebabkan karena 

kesulitan saat melahirkan, salahnya dalam pertolongan, 

tidak spontan saat persalinan, prematur dalam keadaan 

lahir, seorang ibu yang mengidap sipilis sehingga 

menyebabkan infeksi.  

c. Pasca–Natal  

        Terjadinya kelainan merupakan kejadian pada saat 

setelah anak dilahirkan dan sebelum usia perkembangan 

selesai yaitu usia kurang dari 18 tahun. Faktor 

penyebabnya bisa terjadi karena kecelakanaan, 

keracunan, tumor otak, kejang, mengalami diare yang 

berlebihan pada saat masih bayi.  

3. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

         Klasifikasi anak berkebutuhan khusus Menurut IDEA 

atau Individualis With Disabilitas Education Act 

Amandements ditinjau pada tahun 2004 dan pembuatannya 

pada tahun 1997, anak berkebutuhan khusus secara umum 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut
36

:  

a. Anak Dengan Gangguan Fisik  

1) Tunanetra, yaitu kelainan yang menyebabkan anak 

mengalami kecacatan pada indera penglihatannya 

dan indera penglihatannya seperti orang awas yaitu 

tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi 

dalam kegiatan sehari – hari. 

                                                             
35 Ibid, 3. 
36 Ibid, 7-8. 
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2) Tunarungu, yaitu kelainan yang menyebabkan anak 

mengalami kecacatan pada pendengarannya yang 

bermasalah yaitu kehilangan seluruh atau sebagian 

daya pendengarannnya sehingga tidak atau kurang 

mampu berkomunikasi.  

3) Tunadaksa, yaitu kelainan yang menyebabkan anak 

mengalami kecacatan yang menetap pada alat gerak 

seperti tulang, sendi dan otot. 

 

b. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku  

1) Tunalaras, yaitu kelainan yang menyebabkan anak 

mengalami kesulitan dalam bertingkah laku sesuai 

norma – norma yang berlaku sehingga sulit dalam 

menyesuaikan diri. 

2) Tunawicara yaitu kelainan yang menyebabkan anak 

mengalamai gangguan dalam komunikasi atau 

kelainan suara, srtikulasi (pengucapan), atau 

kelancaran bicara, sehingga mengakibatkan terjadi 

penyimpangan berbentuk bahasa, isi bahasa, atau 

fungsi bahasa.  

3) Hiperaktif, yaitu kelainan yang menyebabkan 

tingkahlaku yang tidak bisa atau mampu dalam 

mengendalikan gerak dan memusatkan perhatian. hal 

ini disebabkan karena difungsi netrologi.  

c. Anak dengan gangguan intelektual  

1) Tunagrahita, yaitu anak yang memiliki kelainan 

hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental 

berupa kesulitan dalam mengerjakan tugas – tugas 

akademik, komunikasi maupun sosial sehingga 

mengakibatkan anak tersebut intelektual jauh diawah 

rata – rata. 

2) Slow learner yaitu anak yang memiliki kelainan yang 

lamban belajar. Anak biasanya memiliki IQ 70-9- 

bahkan memiliki ptensi intelektual sedikit dibawah 

normal, meskipun lamban tetapi belum termasuk 

kedalam tunagrahita.  
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3) Anak berkesulitan belajar khusus yaitu anak yang 

memiliki kelainan berupa kesulitan dalam mengerjakan 

tugas – tugas akademik khusus, terutama dalam 

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung 

matematika. 

4) Anak berbakat adalah anak yang memiliki kelainan 

berupa potensi kecerdasan, kreatifitas dan tanggung 

jawab tugas terhadap tugas – tugas diatas anak seusianya 

yang normal. Anak yang memiliki bakat atau kecerdasan 

luar biasa ini harus memiliki perlakuan khusus dalam 

mewujudkan potensi prestasinya sehingga kebutuhan 

khusus ini tertuang dalam sebuah pendidikan khusus 

untuk mereka.  

5) Autisme, yaitu anak yang memiliki kelainan pada 

interaksi sosial dan perilaku, sehingga kelainan ini 

berdampak pada ganggungan perkembangan anak yang 

disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf. 

6) Indigo adalah kelainan khusus yang unik dan berbeda 

dari yang lainnya serta tidak dimiliki manusia pada 

umumnya keunikan ini sudah ada sejak lahir.  

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak 

– anak yang memiliki kebutuhan khusus bermacam – 

macam, sehingga kekhususan mereka pun memiliki 

keunikan yang bermacam – macam.  

 

4. Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu 

1) Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu 

         Menurut Herawati, Anak yang memiliki kebutuhan 

khusus tunarungu tidak lain adalah anak yang mengalami 

gangguan pendengaran yang diklasifikasi kedalam tuli dan 

kurang pendengaran. Sedangkan menurut siswamarto, beliau 

mengatakan bahwa ketunarunguan memberikan dampak 

terhadap perkembangan bahasa dan bicaranya yang mana 

menghambat perkembangan mereka. Lalu menurut gunawan 

beliau mengatakan bahwa orang yang memiliki pendengran 

kurang adalah orang yang sering disebut tuli, mereka 
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mengalami ketidakmampuan pendengaran sehingga akan 

mengalami kesulitan untuk dapat mengerti atau memahami 

pembicaraan orang lain melalui pendengarannya dengan atau 

tanpa meggunakan alat bantu dengar
37

. 

Menurut Donal F. Morees beliau mendefinisikan 

tunarungu bahwa istilah umum yang menunjukkan kesulitan 

mendengar atau tuli yang memiliki kehilangan pendengaran.  

Ketunarunguan dibedakan menjadi dua yaitu tuli (deaf) dan 

kurang dengar (leaf of hearing), tuli adalah mereka yang 

mengalami indra pendengaranya rusak berat sehingga 

pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang 

dengar dimaknai sebagai seseorang yang pendengarannya 

mengalami gangguan tetapi masih tetap berfungsi 

pendengarannya, baik dengan ataupun menggunakaan alat 

bantu
38

. 

         Penyandang tunarungu memiliki kendala tersendiri 

dalam hal komunikasi verbal/lisan, baik dalam berbicara 

maupun dalam memahami pembicaraan orang lain. 

Ketunarunguan akan mengakibatkan terhambatnya 

perkembangan anak, baik itu tingkat intelegensi, bicara, 

emosi, sosial, maupun kepribadiannya, perlu adanya 

pendidikan komunikasi verbal dan media belajar dan pelatoh 

penunjang usia dini, dalam mengembangkan kemapuan 

berbahasa dan berbicara
39

. 

          Dalam mengembangkan kemampuan berbahasa pada 

anak tunarungu kita perlu memahami perolehan bahasa yang 

terjadi pada anak mendengar dan juga yang terjadi pada anak 

tunarungu. Oleh karena itu ada alternativ untuk 

mengembangkan kemampuan mereka yaitu melalu isyarat, 

membaca. Hal ini bisa di sebut dengan komunikasi dengan 

model komunikasi total berarti mengorganisasikan bicara, 

isyarat, ejaan, jari dan gesti bahu membahu membentuk 

                                                             
37 Nur Haliza , ―Jurnal Metabasa,‖ Jurnal Metabasa 2, no. 1 (2020): 37. 
38 Smplb Wantu Wirawan and Universitas Sebelas Maret, ―Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Siswa Tunarungu Roko Patria Jati,‖ n.d., 
https://doi.org/10.18326/mudarrisa.v8i1. 9-10. 

39 Ibid, 38. 
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membentuk keutuhan pikiran dan perasaan yang dimunculkan 

dalam keutuhan ketatabahasaan. Tatabahasa disini adalah tata 

bahasa indonesia
40

.  

         Beberapa komponen komunikasi total untuk 

mengembangkan anak berkebutuhan khusus tunarungu yaitu
41

 

:  

a. Berbicara adalah ekspresi bahasa secara lisan yang 

diperoleh dengan menggunakan alat bicara (infirasi, 

phonasi, artikulasi dan resonansi) yang menghasilkan 

bunyi – bunyi bahasa. Bunyi – bunyi bahasa terdiri dari 

bunyi terkecil pembeda makna (vokal, diftong, cluster) 

dan satuan garamatik yang bermakna (kata, frasa, klausa 

dan kalimat). 

b. Isyarat adalah setiap gerakan tertentu dari tubuh dan 

anggota yang memiliki makna tertentu sehingga menjadi 

sebuah simbol. Contoh geleng – geleng kepala 

menyimbolkan tidak tahu. 

c. Abjad jari adalah gerakan jari – jari tangan kanan dan kiri 

dibentuk sedemikian rupa untuk menggambarkan atau 

mengeja huruf – huruf dan angka – angka. Abjad jari 

digunakan untuk mengisyaratkan nama diri, singkatan, 

akronim, dan kata yang belum ada isyaratnya. 

d. Mendengar dalam komunikasi ini adalah menerima pesan 

– pesan komunikasi yang disampaikan melalui komponen 

bicara. Potensi pendengaran yang masih ada perlu 

dioptimalkan agar berfungsi dalam menerima pesan yang 

di sampaikan secara lisan dengan menyimak.  

e. Membaca ujaran merupakan salah satu komponen 

komunikasi total. Membaca ujaran juga merupakan salah 

satu komponen total melalui reseptif secara visual atau 

penglihatan. Membaca ujaran digunakan untuk 

menangkap pesan yang disampaikan kmunikasi bicara, 

isyarat, ejaan jari, mimik muka dan bahasa tubuh.  

 

                                                             
40 Ibid, 38. 
41 Ibid, 39-40. 
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2) Faktor penyebab Ketunarunguan  

Noise dalam bukunya mengatakan bahwa 

Ketunarunguan atau kehilangan pendengaran merupakan 

kondisi kesehatan yang umum terjadi pada kurang lebih tiga 

dari 1000 bayi. Dan faktor penyebabnya sangat bervariasi, 

namum umumya dapat dikelompokkan sebagai berikut
42

 :  

a. Masalah kromosom yang di turunkan. 

b. Malformasi kongeirus. 

c. Infeksi kronis. 

d. Tulang tengkorak yang retak. 

e. Dampak mendengar suara yang keras. 

f. Penyakit virus pada saat kehamilan sperti rubella. 

g. Sifilis kongenital. 

Sedangkan cartwright mengatakan bahwa membagi 

penyebab ketunarunguan menjadi dua bagian yaitu
43

 :  

a. Konduktif yaitu disebabkan oleh kerusakan atau 

hambatan pada mekanisme konduksi suara. Hal ini 

disebabkan oleh kotoran ditelinga, infeksi pada saluran 

telinga, gendang telinga yang rusak, adanya benda 

asing disaluran telinga, otitis medis, penyebab yang 

konduktif ini menyebabkan tekanan gelombang suara 

pada telinga sehingga menjadi penghalang. 

b. Sensorineural yaitu disebabkan oleh kerusakan pada 

kokhlea atau syarat pendengaran yang membawa suara 

ke otak. Hal ini disebabkan oleh menginitis, infeksi, 

obat – obatan, bisul, luka dikepala, suara keras, 

keturunan, infeksi virus, penyakit sistemik, dan 

lainnya. Transmisi suara menjadi buruk atau tehambat 

untuk melewati telinga dalam atau syaraf pendengaran 

rusak.  

  

                                                             
42 Frieda Mangunson, Psikologi Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus (Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukur dan Pendidikan Psikologi 
(LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2014), 87. 

43 Ibid, 88. 
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Jadi, dari penjelasan diatas anak Tunarungu 

adalah anak yang memiliki kekurngan di bagian 

pendengaran. Dari pendengaran itulah bisa 

mengakibatkan juga pada perkembangan berbicara.  

3) Dampak Ketunarunguan  

Anak yang memiliki kelainan tunarungu tentu 

memiliki dampak yang mana dampak ini bisa menghambat 

proses mereka dalam belajar mengajar. Dibawah ini beberapa 

dampak ketunarunguan yaitu
44

 :  

a. Perkembangan bahasa  

Interpedensi antara pendengaran dengan 

peekembangan bahasa sanagat besar dan merupakan 

masalah yang besar bagi anak tunarungu. Kepandaian 

berbicara berhubungan dengan ringkat kerusakan 

pendengaran dan usia awal meunculnya kerusakan 

pendengaran tersebut. Sehingga anak yang mengalami 

ketunarunguan akan berdampak pasa pengembangan 

bahasanya atau berbicaranya. A historis anak 

tunarungu mengalami kesulitan yang besar dalam 

berbahasa, sehingga tak jarang dijuluki tuli dan bisu 

yaitu mereka tidak bisa mendengar dan berbicara. 

Namun istilah ini tidak beralasan setelah ditemukan 

bahwa kemampuan mendengar dan kemampuan 

berbicara tidak berhuungan secara langsung. 

b. Perkembangan bahasa dan prestasi akademik 

Kemampuan penguasaan konsep anak 

tunarungu dengan anak – anak normal lainnya 

ternyata lebih terlambat. Avery berpendapat bahwa 

penguasaan bahasa dan pembentukan konsep dasar 

ketunarunguan sanagt berpengaruh oleh bentuk 

kerusakan pendengaran usia muliannya, derajat 

kehilangan pendengaran, fungsi kognitif, ada/tidaknya 

kondisi kecacatan lain dan jumlah stimulus yang 

tersedia bagi anak yang bersangkutan. 

c. Perkembangan sosial dan emosional  

                                                             
44 Ibid, 92-94. 
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Perkembangan sosial dan emosional manusia 

dipengaruhi oleh kemampuan untuk berkomunikasi, 

demikian pula anak pada tunarungu mislanbya pada 

remaja tunarungu, perkembangan sosialnya 

dipengaruhi berbagai hal yang saling berhubungan 

dan salah satunya adalah bahasanya, oleh karena itu 

dampak yang ditimbulkan adalah mereka sulit dalam 

menemukan orang yang dapat diajak bercakap – 

cakap, selain itu mereka juga cenderung kaku, 

egosentris, kurang kreatif, implusif, dan kurang 

mampu berempati. 

Jadi dalam kita ketahui dari penjelasan diatas 

bahwasannya dampak ketunarunguan akan 

berdampak pada perkembangan anak seperti bahasa, 

intelektual dan akademik, perkembangan sosial dan 

emosional. 

 

5. Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Wicara 

1) Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Wicara 

Tuna wicara (speech and langue disorder)  adalah 

gangguan bahasa yang diartikan sebagai adanya 

kesenjangan kemampuan memahami, mengerti, dan 

mengekspresikan ide lewat ucapan. Secara umum kelainan 

bahasa dan bicara adalah hambatan dalam komunikasi 

verbal yang mengakibatkan kurang efektifnya pemahaman 

akan bahasa yang diucapkan berkurang.
45

 

Tunawicara dikaitkan dengan tunarungu, karena 

sebagian tunawicara merupakan mereka yang menderita 

tunarungu sejak merela masih bayi dan baru lahir sehingga 

mengakibatkan mereka tidak dapat menangkap 

pembicaraan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan anak 

tidak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya 

meskipun tidak mengalami gangguan pada alat suaranya. 

Tunawicara dapat diartikan sebagai kelainan baik dalam 

                                                             
45 Mangunsong Frieda, Psikologi Dan Pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus (Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukur dan Pendidikan Psikologi 

(LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2014), 111. 
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pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suara dari bicara 

normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam 

berkomunikasi lisan dilingkungan sekitarnya.
46

 

Gangguan bicara dapat muncul dalam berbagai 

bentuk, diantaranya memiliki klasifikasi bagi anak tersebut, 

untuk itu, klasifikasi tersebut di kelompokkan sebagai 

berikut
47

 :  

1. Klasifikasi Anak Tuna Wicara 

a. Tipe kelainan bicara 

Kelainan artikulasi ( articulation disorders) yaitu 

kelainan yang berupa : bunyi ucapan kacau, tidak 

konsisten atau tidak benar seperti ucapan bayi, ucapan 

orang pelat, atau laling, gangguan bunyi r, i. t, d,s, 

karena tidak aktifnya ujung lidah. 

b. Kelainan suara (voice disorder) yaitu adanya 

penyimpangan atau gangguan yang terjadi pada 

kualitas suara, puncak suara, kerasnya suara, identitas 

suara, dan fleksibel 

c.  Gangguan kelancaran (fluency disorder) yaitu 

gangguan atas kelancaran yang bervariasi di antara 

faktor-faktor yang meliputi gagap atau kecepatan 

irama bicara. 

2. Tipe gangguan bahasa  

Gangguan bahasa  yaitu adanya kesenjangan 

kemampuan memahami, dan mengekspresikan ide 

meliputi : 

a. Bahasa terlambat (delayed language) yaitu anak tidak 

memperoleh kemampuan bicara atau 

mengekspresikan bahasa oral pada waktu normal 

dengan tingkat ketepatan yang standar.  

b. Adaptasi (aphasia) adalah kehilangan kemampuan 

memakai atau memahami kata-kata karena suatu 

penyakit otak. 

                                                             
46 Rafael dan pastiria sembiring, Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus 

(Sebuah Perspektif Bimbingan Dan Konseling) (Yayasan kita menulis, 2020), 57. 
47 Ibid, 111. 



 

 

 
 

56 

c. Gangguan ganda atau jamak merupakan gangguan 

bicara dan bahasa. 

d. Kerusakan pendengaran ( hearing impairment)  

e. Langit-langit atau bibir terbelah (Cleft-Palate Or 

Cleft-Lip) 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak penyandang 

tunarungu wicara adalah anak yang kehilangan kemampuan 

untuk mendengar baik sebagian maupun seluruhnya yang 

mengakibatkan tidak mampu untuk menggunakan alat 

pendengranya dalam kehidupan sehari-hari dan juga tidak 

mampu mengembangkan kemampuan bicaranya. 

2) Karakteristik Tunawicara  

Fiereda mangunsong dalam bukunya mengemukakan 

bahwa, karaktek – karakteristik dengan kemungkinana anak 

– anak khusus pada anak – anak dengan gangguan bicara 

yaitu
48

 :  

1. Tejadi pada anak – anak yang lahir prematur. 

2. Kemungkinananya empat kali lipat pada anak yang 

belum berjalan pada usia 18 bulan.  

3. Belum bisa bicara dalam bentuk kalimat pada usia 

dua tahun.  

4. Memiliki gangguan penglihatannya.  

5. Sering dikategorikan sebagai anak yang kikuk oleh 

gurunya. 

6. Dari segi prilaku kurang bisa menyesuaikan diri. 

7. Sulit membaca.  

8. Banyak terjadi anak laki – laki dari pada perempuan. 

 

3) Faktor – Faktor Penyebab Tunawicara 

Kelainan bicara dan bahasa kerap sekali berkaitan erat 

dengan kelainan lainnya yang sering kali merupakan 

kelaianan tambahan dan ketidak mampuan yang lain. 

Kelainan ini sering tampak pada kasus – kasus 

keterbelakangan mental, luka kepala yang bersifat 

                                                             
48 Ibid, 115. 
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traumatik, dan kesulitan belajar. Secara spesifik 

dikemukakan faktor yang berkaiatan dengan kelaianan 

bicara dan bahasa yaitu
49

 :  

1. Faktor senternal : 

a. Yaitu berhubungan dengan susunan syaraf  

b. Ketidakmampuan berbahasa yang spesifik. 

c. Keterbelakangan mental.  

d. Gangguan pendengaraan. 

e. Aua.  

f. tisme.  

g. Hiperaktif. 

h. Dan lain – lain. 

2. Faktor feriferal :  

a. Berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik.  

b. Gangguan pendengaran. 

c. Gangguan penglihatan. 

d. Gangguan fisik. 

e. Gangguan motorik yang berhubungan dengan 

bicara. 

3. Faktor lingkungan dan emosional, Faktor ini bisa 

dikarekan oleh faktor lingkungan fisik dan psikologi : 

a. Penelantaran atau penganiayaan. 

b. Masalah perkembangan prilaku dan emosi.  

c. Tidak adekuat mempelajari bahasa dirumah.  

4. Faktor campuran yaitu faktor kombinasi diatas. 

 

6. Anak Berkebutuhan Khusus Tunrungu Wicara 

Tunarungu Wicara merupakan anak-anak yang 

memiliki berbagai macam permasalahan karena 

ketidakmampuannya dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan dimana dia tumbuh dan berkembang. 

Ketidakmampuan dalam berkomunikasai tersebut menambah 

permasalahan pada sosial anak. Hal ini menyebabkan 

terjadinya hambatan anak dalam bersosialisasi dan diterima di 

                                                             
49 Ibid, 115-116. 



 

 

 
 

58 

masyarakat yang menjadi salah satu pemicu anak Tunarungu 

Wicara mudah curiga dan putus asa. 

Kondisi fisik yang dialami oleh seseorang yang tidak 

mimiliki kemampuan untuk mendengarkan suara dalam 

bentuk apapun, biasanya di sebut Tunarungu. Sedangkan 

orang yang menderita Tunarungu juga menderita Tunawicara 

atau tidak mampu untuk berbicara.
50

  

 

1) Hambatan Anak Berkebutuhan Khusus Tunrungu Wicara 

Dari ketunarunguan terjadi hambatan pada anak 

antara lain sebagai berikut:  

a. Konsekuensi akibat gangguan pendengaran atau 

tunarugu tersebut bahwa penderitaannya akan 

mengalami kesulitan dalam menerima segala macam 

rangsang atau peristiwa bunyi yang ada di sekitrnya. 

b. Akibat kesulitan menerima rangsang bunyi, 

konsekuensinya penderita tunarungu akan mengalami 

kesulitan dalam memproduksi suara atau bunyi 49 

bahasa yang terdapat di sekitarnya.
51

 

Menurut Mangunsong, terdapat beberapa hambatan yang 

terjadi pada anak atau individu yang mengalami kelainan 

bicara dan bahasa. Berikut ini beberapa hambatan tersebut, 

yaitu:  

a. Kemampuan konseptual dan prestasi Akademik 

Keterlambatan pada perkembangan bahasa dapat 

mempengaruhi bagaimana perkembangan pendidikan dan 

kognitif dari individu yang mengalami kelainan tersebut. 

Perkembangan pendidikan dan kognitif pada diri individu 

berasal dari bagaimana kemampuan individu dalam 

memahami dan menggunakan bahasa yang dimiliki. 

Selain itu, adanya keterlambatan dalam perkembangan 

                                                             
50 Maria Denok Bekti Agustiningrum, “Penanaman Proses Pendisiplinan 
Diri Anak Berkebutuhan Khusus” Vol.5, no. 1.  2019, 9. 
51 Mohammad Efendi, Tunarungu Dan Tunawicara (Surakarta, 2019), 72. 
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bahasa dapat mempengaruhi komunikasi yang dilakukan 

baik secara verbal maupun non-verbal.  

b. Faktor personal dan sosial Kelainan artikulasi yang 

dialami oleh individu menyebabkan adanya konsekuensi 

negatif dalam melakukan hubungan interpersonal dan 

perkembangan konsep diri pada individu tersebut. 

Dampak lainnya yang dialami oleh individu yaitu merasa 

rendah diri, merasa terisolasi, tidak berani berbicara di 

depan umum, dan menimbulkan adanya kecemasan 

tersendiri ketika berinteraksi dengan orang lain khususnya 

pada anak atau individu yang mengalami tunawicara
52

.  

Dari uraian di atas, maka kehilangan pendengaran 

dapat menyebabkan terganggunya penguasaan kosa kata 

sehingga hal ini menyebabkan anak tidak mampu 

berbahasa atau berbicara dengan normal, sedangkan hal 

tersebut sangatlah berharga bagi seseorang sama halnya 

mereka telah kehilangan sesuatu yang berarti, sebab 

pendengaran merupakan kunci utama pembuka tabir 

untuk dapat meniti tugas perkembangan secara optimal.  

2) Perkembangan anak Tunarungu-wicara  

Berdasarkan proses pemerolehan bahasa pada anak 

mendengar Myklebust, mengembangkan pola tersebut 

pada anak Tunarungu. Ia menerapkan pencapai an 

perilaku 2 berbahasa yang telah dijelaskan diatas pada 

anak tunarungu. Berhubung pada masa itu teknologi 

pendengaran belum berkembang, maka anak tunarungu 

dipandang tidak/kurang memungkinkan memperoleh 

bahasa melalui visual atau taktil kinestetik, atau 

kombinasi keduanya. Dengan demikian tersedia tiga 

alternative, yaitu: isyarat, membaca, dan membaca 

ujaran. Myklebust menganggap media membaca ujaran 

merupakan pilihan yang tepat disbanding isyarat dan 

membaca. Dengan kemajuan teknologi pendengaran saat 

ini, maka sisa pendengarannya dapat dioptimalkan untuk 

menstimulasi anak tunarungu dalam perolehan bahasa. 

                                                             
52 ibid, 121. 
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Dalam pengembangan bicara anak tunarungu, ada 

beberapa metode yang didasarkan pada beberapa hal, 

yaitu:  

Pertama, berdasarkan cara menyajikan materi, 

metode yang dapat digunakan adalah:  

a. Metode global berdiferensiasi. Metode ini, 

disamping didasarkan pada cara menyajikan 

materi, juga didasarkan pada perimbangan 

kebahasaan. Bahasa pertama-tama nampak dalam 

ujaran secara totalitas. Oleh karena itu dalam 

mengajar atau melatih anak berbicara, dimulai 

dengan ujaran secara utuh (global), baru 

kemudian menuju ke pembentukan fonem-fonem 

sebagai satuan bahasa yang terkecil.  

b. metode analisis sintetis. Metode ini merupakan 

kebalikan dari metode global diferensiasi. 

Penyajian materi dilakukan mulai dari satuan 

bahasa terkecil (fonem) menuju kata dan kalimat.  

Kedua, berdasarkan modalitas yang dimiliki anak 

tunarungu, kita dapat menggunakan metode:  

a. Metode multisensori, yaitu menggunakan 

seluruh sensori untuk memperoleh kesan bicara, 

seperti: penglihatan, pendengaran, perabaan 

(taktil), serta kinestetik. 

b. Metode suara, yang saat ini lebih dikenal dengan 

metode auditori verbal, yaitu metode pengajaran 

bicara yang lebih mengutamakan pada 

pemanfaatan sisa pendengaran dengan 

menggunakan sistem amplifikasi pendengaran. 

Ketiga, berdasarkan fonetika, metode yang dapat 

digunakan dalam pengajaran bicara, adalah:  

a. Metode yang bertitik tolak pada fonetik, yaitu 

didasarkan pada mudah sukarnya bunyi-bunyi 

menurut ilmu fonetik, dan dianggap sama bagi 

semua anak. Bunyi bahasa yang diajarkan 
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dimulai dari deretan bunyi paling depan/muka 

di mulut, karena bunyi-bunyi tersebut paling 

mudah dilihat dan ditiru, yaitu kelompok 

konsonan bilabial (p, b, m dan w). Setelah 

konsonan bilabial dikuasai, dilanjutkan pada 

konsonan dental (1, r, t, d dan n), kemudian 

konsonan velar (k,g dan ng), dan selanjutnya 

konsonan palatal (c, j, ny, y dan s).  

b. Metode tangkap dan peran ganda, yaitu metode 

yang menuntut kepekaan guru menangkap 

fonem yang diucapkan anak secara spontan, 

yang merupakan titik tolak untuk 

dikembangkan kedalam kata, kelompok kata, 

dan kalimat. Metode ini didasarkan pada 

fonem yang paling mudah bagi tiap-tiap anak 

(prinsip individualitas)."Untuk keefektifan 

pelaksaan pelatihan bicara anak Tunarungu 

Wicara, dibutuhkan berbagai sarana dan 

prasarana, antara lain:  

1) Alat-alat stimulasi visual: cermin, 

gambar-gambar, kartu identifikasi, pias 

kata dan sebagainya. 

2) Alat-alat stimulasi auditoris: speech 

trainer, alat bantu dengar baik klasikal 

maupun individual dan sebagainya.  

3) Alat-alat untuk stimulasi vibrasi: vibrator 

dan sikat getar. d. Alat-alat latihan 

pernafasan: lilin, kapas, minyak kayu 

putih, gelembung air sabun, peluit, 

terompet, harmonika, saluran kayu 

dengan bola pingpong dan sebagainya.  

4) Alat-alat untuk pelemasan organ bicara: 

permen bertangkai, madu dan sebagainya. 

Layanan bina bicara dapat diberikan 

kepada anak tunarungu secara individual 

maupun klasikal.  
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Layanan secara individual diberikan di ruang khusus 

(ruang bina bicara), dengan 2 lama latihan antara 20-25 menit 

setiap kali pertemuan. Layanan bina bicara secara klasikal 

diadakan menjelang percakapan dari hati ke hati melalui 

latihan mendengar dan bicara secara terpadu. Disamping 

kedua pendekatan tersebut, bina bicara dapat diberikan secara 

nonformal, yang artinya layanan bicara berupa pembetulan 

ucapan yang salah (speech correction) diberikan kapan saja, 

dimana saja, kepada siapa saja dan oleh siapa saja.  

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwah anak yang menderita Tunarungu-wicara 

mempunyai hambtan-hambatan dalam penyesuaian diri baik 

dalam soal keterampilan maupun sosial kemasyarakatan serta 

masalah keagamaan. Oleh karena itu keadaan ini perlu 

penanganan khusus karena anak penderita tunarungu wicara 

mempunyai sifat dan keanekaragaman kecacatan.  

Keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak disabilitas 

menyebabkan keterbatasan dalam mempunyai teman sehingga 

menibulkan rasa tidak percaya diri, sulit mengontrol emosi, 

bertindak agresif, atau sering menampakan kebimbangan dan 

keraguan pada dirinya dikarekan kondisi anak disabilitas 

berbeda dengan teman sebayanya sehingga keadaan ini 

menghambat perkembangan pribadinya. Sehingga anak-anak 

yang menderita disabilitas memerlukan pendampingan khusus 

dari orang-orang tedekatnya. Dengan demikian anak-anak 

yang mendapatkan kasih sayang dari orang terdekat akan 

merasa lebih nyaman dan tenang ketika mereka melakukan 

sesuatu baik itu dalam belajar maupun bermain tanpa ada rasa 

kecemasan, maka dari itu orang tua, keluarga, masyarakat, 

maupun guru disekolah sangatlah berperan penting terhadap 

perkembangan anak. Begitupun pendidikan yang diberikan 

oleh orang tua anak sangatlah berpengaruh terhadap 

perkembangan anak karena faktor utamanya terlihat dari cara 

orang tua memberikan didikan 
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C. Sekolah Luar Biasa  

1. Pengertian Sekolah Luar Biasa  

       Sekolah luar biasa (SLB) Merupakan sekolah yang sistem 

pendidikannya segregasi yang mana didalamnya untuk anak 

berkebutuhan khusus (ABK). Secara etimologis segregate 

yang artinya memisahkan atau segregation artinya pemisahan 

maksudnya adalah pemisahan suatu golongan dari golongan 

lainnya. Segregasi disini yang dimaksud adalah dalam  suatu  

pendidikan sistem pendidikan dibagi anak berkebutuhan 

khusus yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal., 

sehingga pendidikan anak berkebutuhan khusus terbisah 

dengan anak sekolah pada umumnya, yang mana pendidikan 

nya ditempatkan disekolah luar biasa. 
53

 

         Selain sekolah  luar biasa (SLB) merupakan lembaga 

pendidikan yang didalamnya adalah anak–anak yang 

mememiliki kelainan seperti fisik, emosional, mental sosial, 

tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa, 

sehingga Sekolah  luar biasa ini menjadi tempat mereka untuk 

mengikuti pendidikan dan meningkatkan kemampuan mereka 

melalui pembelajaran disekolah.
54

 

        Pendidikan luar biasa atau sekolah luar biasa diibaratkan 

sebagai sebuah kendaraan dimana mereka yang memiliki 

kebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama, 

meskipun berada disekolah luar biasa tetapi mereka berhak 

mencapai potensinya secara maksimal, sehingga 

pendidikannya tidak dibatasi oleh tempat, oleh karena itu 

mereka pendidikannya sama dengan pendidikan pada 

umumnya. 

 Jadi sekolah luar biasa adalah sebuah lembaga pendidikan 

formal yang ditunjukan untuk anak-anak yang menyandang 

gelar berkebutuhan khusus. 

 

                                                             
53 Mimin Casmini, Pendidikan Segresi, (Bandung: Direktorat FIP UPI 

Bandung, 2012), 1. 
54 Suparno, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, (Jakarta: Dirjen Dikti 

Depdiknas, 2017, 97. 
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2. Kebijakan Pemerintah Dalam Melayani Pendidikan 

Sekolah Luar Biasa 

         Pendidikan khusus adalah sebuah program yang 

diberikan kepada anak – anak yang memiliki kebutuhan 

khusus, sehingga setiap lembaga pendidikan melalui 

pelayanan digunakan dalam upaya menjelaskan tentang 

program dan pelayanan yang berlaku selama sistem 

pendidikan apabila mnegalami kesulitan dan keterbatasan 

dalam mengikuti program pendidikan dengan berbagai alasan 

dan yang membutuhakan bantuan khusus termasuk fisik dan 

belajar serta kebutuhan sosial.
55

 

         Dalam undang -undang No.20 tahun 2003 dan 

dipertegas dalam permendiknas No.70 tahun 2009 Semua 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan baik anak – 

anak normal pada umumnya maupun anak berkebutuhan 

khusus, yang didalamnya berisi tentang memberi peluang 

kepada anak berkebutuhan khusus untuk bisa bersekolah 

direguler skarena sesuatu hal seperti : cacat, autis, tunarungu, 

keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki baka 

serta potensi lainnya. 

         Tujuan kebijakan pemerintah dalam melayani 

pendidikan ini adalah untuk memberikan pelayanan serta 

meminimalisikan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan 

perkembangan anak untuk memaksimalkan kesempatan anak 

dalam aktivitas normal serta memungkinkan untuk mencegah 

terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan 

dalam pengembangan keterbatasan kemampuannya
56

.  

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di 

Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang 

sebagai berikut
57

: 

                                                             
55 Yayuk Firdaus, “Studi Deskriptif Peran Guru Pendidik Khusus Dalam 

Implementasi Program Kenutuhan Khusus Di SDN Wonokusumo 1 Surabaya,‖ Jurnal 

Pendidikan Khusus (2016), 3. 
56Angga Saputra, ―Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif", 

12.‖ 
57 Ibid, 86. 
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a. UU No. 4 tahun 1997 tentang pernyandang anak cacat. 

Dalam UU ini terdapat beberapa poin penting yang ingin 

mempertegas dalam hal pendidikan inklusif yaitu; 1) 

Landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2, yang berbunyi Upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

Pasal 3, Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, manfaat kekeluargaan, adil dan merata, 

keseimbangan, keserasiandan keselarasan dalam 

perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pasal 4, Upaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui 

pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwjudnya 

kemandirian dan kesejahteraan. 

b. Hak dan kewajiban yaitu; pada Pasal 5, Setiap peyandang 

cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam 

segala aspek kehidupan dan penghidupan, Pasal 6, Setiap 

penyandang cacat berhak memperoleh: (Pendidikan pada 

semua satuan, jalur, jenis,dan jenjang pendidikan), 

(Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan 

jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan 

kemampuannya), (Perlakuan yang sama untuk berperan 

dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya, 

Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya), (Rehabilitas, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial), dan (Hak yang sama untuk 

menumbuhkembangkan bakat, kemampuan,dan 

kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat 

anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat). Pasal 7 

menyatakan yang berkenaan kewajiban yaitu, Setiap 

penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pelaksanaannya disesuikan dengan jenis dan derajat 

kecacatan,pendidikan, dan kemampuannya, 3) Kesamaan 

kesempatan. Pada pasal 9 yang berbunyi, Setiap 

penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, 

begitupun dalam Pasal 10 sampai pasal 15. Mungkin tiga 

poin penting ini cukup memperjelas kenapa pendidikan 

inklusif ini penting sekalipun masih ada beberapa poin 
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yang di jelaskan dalan UU No. 4 Tahun 1997 pasal 5 

tentang pernyandang anak cacat.  

c. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang 

perlindungan anak. Pasal 48 Pemerintah wajib 

menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) 

tahun untuk semua anak. Pasal 49 Negara, pemerintah, 

keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh 

pendidikan. Dalam UU ini pun semakin memperjelas 

bagaimana seorang anak mendapatkan hak yang sama 

baik dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan, 

jaminan sosial, mendapatkan perlindungan seperti yang  

dinyatakan dalam pasal 1 sampai 2 maupun mendapatkan 

pendidikan yang sesuai minat dan bakanya seperti yang 

terdapat pada Pasal 9. 

d. UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 

tentang system pendidikan Nasional yaitu ; Setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu, 2) Warga negara yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau 

sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, 3) negara 

di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat 

yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan 

khusus, 4) Warga negara yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 

pendidikan khusus, 5) Setiap warga negara berhak 

mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan 

sepanjang hayat. 

e. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, 

tanggal 20 Januari 2003. 

f. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan 

Inklusif 

g. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
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