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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi 

pembelajaran Untuk Memfasihkan Bacaan Al-Qur’an Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus di SMPLB-A Bina Insani Bandar Lampung.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi. Sementara pemeriksaan atau pengecekan keabsahan 

datanya menggunakan prosedur cek ulang secara cermat, ketekunan 

pengamatan, dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data melalui 

empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran 

Untuk Memfasihkan Bacaan Al-Qur’an Peserta Didik Berkebutuhan 

Khusus di SMPLB-A Bina Insani Bandar Lampung telah dilaksanakan 

dengan baik sesuai dengan visi misi sekolah melalui kegiatan 

pembelajaran dan Strategi yang digunakan oleh guru tersebut meliputi 

strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, 

strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran pengalaman, 

dan strategi pembelajaran mandiri yang dilaksanakan melalui beragam 

metode dan teknik pembelajaran. Strategi-strategi tersebut telah 

membuahkan hasil yang baik dengan kefasihan peserta didik dalam 

membaca Al-Qur’an. 
 

 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran,  Bacaan Al-Qur’an, 

Tunanetra 
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ABSTRACK 

 

  This study aims to describe learning strategies for Fluent Al-

Qur'an Readings for Students with Special Needs at SMPLB-A Bina 

Insani Bandar Lampung. 

  The type of research used in this research is qualitative 

research using qualitative descriptive methods. The data collection 

procedures used were observation, interviews, and documentation 

studies. Meanwhile, checking or checking the validity of the data uses 

a careful re-check procedure, persistence of observation, and 

triangulation. While the data analysis technique through four stages, 

namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. 

  The results showed that the learning strategy for Fluent Al-

Qur'an Reading for Students with Special Needs at SMPLB-A Bina 

Insani Bandar Lampung had been implemented well in accordance 

with the school's vision and mission through learning activities and the 

strategies used by the teacher included direct learning strategies, 

indirect learning strategies, interactive learning strategies, experiential 

learning strategies, and independent learning strategies implemented 

through various learning methods and techniques. These strategies 

have produced good results with students' fluency in reading the 

Qur'an. 

 

 

Keywords: Learning Strategies, Reading the Qur'an, Blind 
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MOTTO 

 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

                      

                    

(١٢١ ُسۡوَرةُ االٴنفَال)  

Artinya : " Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, 

mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu 

beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka 

mereka itulah orang-orang yang rugi," (QS. Al-Anfal [2]: 121)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al-Qur’ Terjemah Dan Tajwid Warna, 

(Jakarta Pusat : Beras, 2016), 150. 



vii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Segala puji bagi Allah SWT, dzat yang maha sempurna karena 

telah memberikan rahmat serta ridho-Nya sehingga peneliti telah 

menyelsaikan skripsi ini, sholawat serta salam selalu tercurahkan 

kepada uswatun hasanah bagi kita Nabi Muhmmad SAW. 

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan segala kerendahan 

hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada : 

1. Orang tua tercinta. Orangtua tercinta yang sudah 

membesarkan dari umur satu tahun dengan kasih sayang yang 

sangat tulus hingga peneliti bisa sampai pada titik ini 

Ayahanda H. Maryusup, S. Pd dan Ibunda Hj. Muksodah, S. 

Pd dan Orang tua kandung Ayahanda Muhibbat dan Ibunda 

Dahniar., sebagai wujud jawaban atas kepercayaan yang telah 

diamanahkan kepada peneliti. Terima kasih atas segala 

dukungan dan curahan kasih sayang yang tulus serta doa yang 

tiada hentinya demi kesehatan, keselamatan, cita-cita dan 

kesuksesan dunia dan akhirat.  

2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 

Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menuntut ilmu 

pengetahuan,. 

 

  

 

 

 



viii 
 

RIWAYAT HIDUP 

Poppy Meliantika Alesia di lahirkan di kelurahan Kampung 

Baru, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung pada hari rabu 

pukul 01.00 WIB, bertepatan pada tanggal 03 Mei 2000.  Di rawat 

dan di besarkan hingga saat ini di sebuah desa yang bernama 

Sendangagung, Kec. Sendangagung, Kab. Lampung Tengah. 

Riwayat pendidikan peneliti dimulai dari pendidikan kanak-

kanak di TK Aisyiyah Bustanul Atfal Sendangagung pada tahun 

2004 dan lulus pada tahun 2006. Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 

Sendangagung pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. 

Pendidikan menengah pertama di SMP Muhammmadiyah 1 

sendangagung pada tahun 2012 dan berijazah pada tahun 2015. 

Kemudian melanjutkan Pendidikan menengah atas pada tahun 2015, 

dan selesai pada tahun 2018. Setelah lulus, penulis melanjutkan 

pendidikan S1 pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan 

mengambil prodi Pendidikan Agama Islam (PAI).  

Pada Pendidikan dasar hingga menengah pertama penulis aktif 

di kegiatan Pramuka,  lalu pada Pendidikan menengah pertama 

hinngga Pendidikan atas penulis aktif di dalam organisasi ortom 

Muhammadiyah yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari 

Pimpinan Ranting melanjutkan ke Pimpinan Cabang sebagai 

Sekretaris Umum di Pimpinan Cabang IPM Sendangagung. Saat 

menginjakkan kaki di bangku perkuliahan hingga saat ini penulis 

aktif di organisasi Ortom Muhammadiyah yaitu Ikatan Masiswa 

Muhammadiyah (IMM) di amanahkan menjabat sebagai Sekretaris 

Umum di Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. 

Pada semester 7 penulis melaksanakan KKN-DR (Kuliah 

Kerja Nyata dari rumah) di Desa Sendang Baru Kecamatan 

Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan adanya 

pandemi Covid-19. Kemudian dilanjutkan dengan  Program  

Pengalaman  Praktek  Lapangan (PPL) di UPT SMP Negeri 3 

Bandar Lampung pada tahun 2021. 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil’alamin Allahuakbar . Segala puji dan rasa 

syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai Sang Pencipta, 

yang selalu memberi rahmat, nikmat, karunia, serta hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Strategi Pembelajaran Untuk Memfasihkan Bacaan Al-Qur’an 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) Di SMPLB-A 

Bina Insani Bandar Lampung”. Shalawat beserta salam semoga 

senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi 

Wasalam, karena dengan perjuangannyalah sinar Islam dapat 

menerangi peradaban dunia.  

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami 

kesulitan dan hambatan, namun berkat ridho Allah SWT. dan 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat 

terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd, selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Dr. Umi Hijriyah, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung. 

3. Dr. Heru Juabdin Sada, M. Pd. I,  selaku sekretaris jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Intan Lampung. 

4. Drs.  H. Mukti SY, M.Ag, selaku pembimbing pertama, dan 

Ibu Agus Susanti, M.Pd.I, selaku pembimbing kedua, 

terimakasih banyak atas ketersediaannya dalam memberikan 

bimbingan, arahan dan saran dalam proses penyelesaian 

skripsi ini dari awal hingga akhir. 

5. Ance Setia Andayani, M. Pd, Kepala Sekolah SLB-A Bina 

Insani  Bandar Lampung Ibu,  yang telah mengizinkan peneliti 

melaksanakan penelitian di sekolah. 

6. Subron Risdino, M. Pd, selaku guru Pendidikan Agam Islam 

yang telah membantu peneliti dalam penelitian di SLB-A Bina 

Insani  Bandar Lampung. 



x 
 

7. Kakak dan adikku,  Ngah tercinta Ika Rachimah Amd. Keb, 

Abang Nur Fajar Purnama, A. Md. Kakak Firma Pradesta 

Amanah, M. Pd dan Abang Febri Setiawan, , kedua adikku 

Yuliantina dan Fitra Rahmadani, yang telah mendukung dan 

selalu memberi semangat dalam menghadapi kesulitan-

kesulitan yang penulis hadapi. Kakak-Kakak ipar dan 

keponakanku, Bang Indra Gunawan, SP., Mba Nur Maya Sari, 

A. Md. Kep., Bang Azzumar Quthi S. Pd. Keponakanku 

tersayang yang selalu merubah lelah menjadi kebahagiaan 

dengan keceriaan mereka Arfa Yusron, Nadhif Alya Farida, 

Athar Al-Abid, Umair Azzaky Quthni, dan Nazeeva 

Almahira. 

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam yang selalu 

meberikan informasi-informasi yang penting dan peneliti 

butuhkan serta Rekan-rekan kelas H PAI 2018 terimakasih 

telah memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga 

silaturahmi kita tetap terjaga. 

9. Sahabat seperjuanganku yang menmaniku dari PBAK hingga 

saat ini Indah Kurnia Sari. Sahabat-sahabtaku Lailaturrohmah 

Nurul Purnama Sari, Aghitsna Rahmatika, , dan Deswanda 

Amelia. 

 

Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih 

banyak kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan pengetahuan 

dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, peneliti sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun dari 

semua pembaca. Peneliti memohon Taufik dan Hidayah kepada Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita 

semua. Aamiin yaa rabbalalamin. 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................ ii 

ABSTRAK ............................................................................ iii 

PERNYATAAN .................................................................... v 

PERSETUJUAN .................................................................. vi 

PENGESAHAN .................................................................. vii 

MOTTO .............................................................................. viii 

PERSEMBAHAN ................................................................ ix 

RIWAYAT HIDUP ............................................................. xi 

KATA PENGANTAR ....................................................... xiii 

DAFTAR ISI ....................................................................... xv 

DAFTAR TABEL .............................................................. xvi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ............................................................ 1 

B. Latar Belakang Masalah ............................................... 4 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian .................................... 11 

D. Rumusan Masalah ........................................................ 11 

E. Tujuan Penelitian .......................................................... 11 

F. Manfaat Penelitian ........................................................ 12 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .................. 12 

H. Metode Penelitian ......................................................... 19 

I. Sistematika Pembahasan .............................................. 33 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Tunanetra ...................................................................... 35 

1.Pengertian Tunanetra .............................................. 35 

2.Klasifikasi Anak Tunanetra..................................... 36 

3.Penyebab Tunanetra ................................................ 38 

4.Karakteristik  Remaja Tunanetra ............................ 41 

5.Mengatasi Keterbatasan Anak Tunanetra ............... 44 

B. Strategi Pembelajaran ................................................... 49 



xii 
 

1.Pengertian Strategi Pembelajaran ............................ 49 

2.Klasifikasi Strategi Pembelajaran ............................ 51 

3.Komponen Strategi Pembelajaran ........................... 54 

C. Pembelajaran Al-Qur’an ............................................... 59 

1.Pengertian pembelajaran Al-Qur’an ........................ 59 

2.Tujuan Pembelajaran Al-Qur’an .............................. 62 

3.Keberhasilan Dalam Pembelajaran Al-Qur'an ......... 63 

4.Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ..... 66 

D. Strategi Pembelajaran Al-Qur’an Bagi Peserta Didik  

    Tunanetra ....................................................................... 71 

1.Pengertian Pembelajaran Al-Qur’an pada  

   Peserta Didik Tunantera ........................................... 71 

2.Metode Pembelajaran Al-Qur’an pada  

   Peserta Didik Tunanetra ........................................... 72 

3.Media Pembelajaran Al-Qur’an pada  

   Peserta Didik Tunanetra ........................................... 73 

4.Langkah-langkah Pembelajaran Al-Qur’an pada    

   Peserta Didik Tunanetra ........................................... 83 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek ............................................... 91 

1.Identitas Sekolah ...................................................... 91 

2.Sejarah Singkat SLB-A Bina Insani  

   Bandar Lampung ...................................................... 91 

3.Visi, Misi dan Tujuan SLB A Bina Insani ............... 93 

4.Pendidik dan Peserta Didik SLB-A Bina Insani 

   Bandar Lampung ...................................................... 95 

5.Sarana dan Prasarana Sekolah SLB-A  

   Bina Insani ............................................................... 95 

6.Kegiatan Kurikuler dan Ekstrakurikuler .................. 96 

7.Prestasi ..................................................................... 97 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian ............................. 98 

 



xiii 
 

 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data ................................................................ 103 

B. Temuan Penelitian ........................................................ 127 

 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ....................................................................... 131 

B. Rekomendasi ................................................................ 131 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

  

Tabel. 3.1 Nama Kepala Sekolah  SLB-A Bina Insani 93 

Tabel. 3.2 Guru SLB-A Bina Insani Bandar Lampung 95 

Tabel. 3.3 Peserta Didik SLB-A Bina Insani  

 Bandar Lampung .............................................................. 95 

Tabel. 4.1 Kemampuan Peserta Didik Tunanetra  

  Membaca dan Menulis Al-Qur’an 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Kartu Konsultasi    141   

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian    142                                                                          

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian    143 

Lampiran 4 Pedoman Obsrevasi    144 

Lampiran 5 Pedoman Wawancara    144 

Lampiran 6 Dokumentasi    146 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan tujuan ini. Penegasan tersebut 

diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap penekanan judul 

dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok masalah yang akan 

dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “Strategi Pembelajaran 

Untuk Memfasihkan Bacaan Al-Qur’an Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) Di SMPLB-A Bina Insani 

Bandar Lampung” Adapun definisi istilah yang berkaitan 

dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran artinya langkah-langkah yang 

terpola dan bermakna luas dan mendalam yang didesain untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang terdiri dari metode dan 

teknik pembelajaran. Dalam hal ini strategi lebih luas dari 

metode serta teknik pembelajaran.
1
 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di pahami 

strategi pembelajaran diartikan sebagai suatu cara dan 

perencanaan yang berisi wacana rangkaian aktivitas yang 

dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan eksklusif 

atau metode aktivitas untuk mencapai suatu tujuan 

pendidikan.  

 

 

                                                             
1 Asep Syahrul Mubarok, "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Di Slb-A Pembina Tingkat Nasional", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 28. 
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2. Memfasihkan Bacaan Al-Qur‘an 

Dengan kata dasar fasih Fasih berasal dari kata dasar حفص  

yang artinya berbicara dengan tenang, fasih. Berdasarkan 

pengertian tersebut, fasih berkaitan dengan pengucapan lisan
2
 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di pahami bahwa 

memfasihkan bacaan Al-Qur‘an adalah  fasih yang dimaksud 

adalah ketepatan menyebut setiap huruf dalam Al-Quran, 

karena salah menyebut satu huruf saja akan berbeda artinya. 

3. Peserta Didik  

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang belum 

dewasa yang memiliki fitrah (Potensi), baik secara fisik 

maupun psikis, yang memerlukan usaha, bantuan dan 

bimbingan orang lain yang lebih dewasa, untuk 

mengembangan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3
 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di pahami 

peserta didik ialah orang/individu yang menerima pelayanan 

pendidikan sesuai dengan talenta, minat, dan  kemampuannya 

agar tumbuh dan  berkembang dengan baik serta memiliki 

kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh 

pendidiknya. 

4. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan 

karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada 

                                                             
2 Ahmud Yunus, Kamas Arab Indonesia , ( Jakarta : Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/ Penafsiran alQuran, 1973), 317. 
3 M Indra Saputra, ―Hakekat Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Pendidikan 

Islam,‖ Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (2015): 231–51, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v6i2.1516. 
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umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan 

mental, emosi, atau fisik. 
4
 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di pahami anak 

berkebutuhan khusus ialah anak yang mengalami 

keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, 

sosial, juga emosional yang berpengaruh secara signifikan 

dalam proses pertumbuhan dan  perkembangannya 

dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. 

5. Tunanetra  

Tunanetra merupakan suatu kondisi tidak berfungsinya 

indra penglihatan pada seseorang secara sebagian atau secara 

keseluruhan. Kondisi ini memerlukan tindakan yang tepat 

agar gangguan penglihatan tidak menjadi hambatan bagi 

perkembangan fisik dan psikisnya.
5
 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di pahami  

tunanetra adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki 

penglihatan sama sekali (buta total) hingga orang yang masih 

memiliki sisa daya penglihatan, kondisi ini dibagi menjadi 

gangguan penglihatan jarak jauh dan gangguan penglihatan 

jarak dekat. Yang pada dasarnya kondisi mereka memerlukan 

Tindakan khusus agar mereka dapat menjalani kehidupan 

normal pada umumnya dengan berbaur di dalam masyarakat. 

6. SMPLB-A Bina Insani Bandar Lampung 

SLB-A Bina Insani Bandar Lampung, adalah tempat atau 

wadah dimana penulis akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran Al-Qur‘an di 

SLB A Bina Insani Bandar Lampung. SLB A Bina Insani 

                                                             
4 Mita Shanty, Strategi Belajar Untuk Anak Berkebutuhan Khusus 

(Yogyakarta: Familia, 2015), 2. 
5 Suci Setiarani and Yudhie Suchyadi, ―Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Anak Tunanetra Berprestasi Usia Sekolah Dasar,‖ Jurnal Pendidikan Dan 
Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda), Vol. 1, no. 1 (2018): 15–18, 

https://doi.org/10.33751/jppguseda.v1i01.866. 
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merupakan salah satu lembaga pendidikan yang terletak di 

jalan Purnawirawan Gang Cemara 17 A Gedung Meneng 

Rajabasa Bandar Lampung. Bagi anak yang memiliki kelainan 

pada penglihatannya yang disebut dengan tunanetra, 

mendapatkan pendidikan formal di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

bagian A atau dikenal dengan SLB A. Di Sekolah ini terdapat 

tiga tingkatan jenjang pendidikan yaitu Sekolah Dasar Luar 

Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), 

di sini yang ingin peneliti teliti yaitu semua jenjang 

pendidikan mulai dari SDLB sampai SMALB. Peneliti 

melakukan penelitian khusus di jejang SMPLB. 

Berdasarkan uraian istilah penegasan judul  yang telah di 

sebutkan di atas maka penulis ingin meneliti tentang ―Strategi 

Pembelajaran Al-Qur‘an Untuk Peserta Didik Berkebutuhan 

Khusus (Tunanetra) Di SMPLB A Bina Insani‖ adalah 

penelitian untuk mengetahui strategi  pembelajaran Al-Qur‘an  

secara rinci  di SLB-A Bina Insani dengan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif , yaitu mengumpulkan data 

secara sistematis dan konsisten, kemudian menganalisa data, 

serta menarasikan untuk mengambil kesimpulan.  

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan agar menjadi 

manusia yang berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, 

berbangsa dan bernegara. Salah satu pendidikan agama Islam 

yang wajib diajarkan adalah pembelajaran Al-Qur‘an. Al-Qur‘an 

merupakan pedoman hidup bagi umat manusia khususnya umat 

Islam.  

Al-Qur‘an adalah kitab suci agama Islam. Al-Qur‘an 

berisikan ajaran untuk memberikan pedoman bagi setiap umat 

muslim. Oleh karena itu mempelajari, memahami dan 
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mengamalkan isi kandungan Al-Qur‘an adalah merupakan 

kewajiban bagi setiap umat muslim.  

Pembelajaran Al-Qur‘an merupakan salah satu materi atau 

bahan pelajaran dalam Pendidikan Agama Islam yang 

mengajarkan kepada peserta didik tentang Al-Qur‘an. Dalam 

proses pembelajaran Al-Qur‘an, siswa di didik supaya mampu 

membaca al-Qur‘an, memahaminya, dan mengamalkannya, 

sehingga Al-Qur‘an menjadi pedoman bagi kehidupannya 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

َك  ِٕ ٮٕ   ٓ ٓ  ُلونَهُ ۥ  َحقَّ ِتََلَوتِهِ ۦٕ  ُأْولَـ   ٓ  ِكتَـ َب َيت ٓ  نَـ ُهُم ٱل ٱلَِّذيَن َءاَتي
ٓ  رَُة  ٓ  َخـ ِسُروَن )ُسو َك ُهُم ٱل ِٕ ٮٕ   ٓ ٓ   بِهۦِ  َفُأْولَـ   ٓ  ُفر ٓ   َوَمن َيك ٓ  ِمُنوَن بِهِ ۦ  يُؤ

 :البَـَقَرة ١٢١(

"Orang-orang yang telah Kami beri kitab, mereka 

membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman 

kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah 

orang-orang yang rugi." (QS. Al-Baqarah [2]:  121)
6
 

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT sudah menurunkan kitab 

kepada manusia sebagai petunjuk hidup Mereka orang-orang 

yang membaca kitab Allah SWT dan mengimaninya adalah 

orang-orang beruntung. Adapun mereka orang-orang yang ingkar 

atas kitab-kitab Allah SWT adalah orang-orang yang merugi. 

Allah memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang 

Allah berikan kepada mereka kitab suci seperti Taurat, Injil dan 

Al Quran yang kemudian mereka membacanya dengan bacaan 

yang sebenarnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami bahwa 

Pembelajaran Al-Qur‘an merupakan hal terpenting dalam 

mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Akan tetapi di zaman 

                                                             
6 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al-Qur’ Terjemah Dan Tajwid Warna, 

(Jakarta Pusat : Beras, 2016), 19. 
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modern sekarang ini masih banyak sekali problem-problem untuk 

mempelajari, memahami, menghafal dan mengamalkan isi 

kandungan Al-Qur‘an bagi orang yang awas (bisa melihat) 

terlebih lagi yang mengalami tunanetra, problem-problem bagi 

orang awas (bisa melihat) tersebut bisa di atasi dengan metode-

metode yang berkembang di zaman modern saat ini. sehingga 

banyak sekali yang berhasil mempelajari, memahami dan 

mengamalkan isi kandungan Al-Qur‘an dengan menggunakan 

metode-metode tersebut. Berbeda dengan orang yang mengalami 

tunanetra di perlukan strategi yang khusus untuk mengatasi 

problem-problem dalam kesulitan mempelajarai Al-Qur‘an.  

Membaca fasih itu sendiri adalah membaca sesuai dengan 

makharijul huruf atau sesuai dengan tajwid dan sesuai dengan 

kaidah agar siswa benar dalam membaca Alquran. Membacanya 

sesuai dengan panjang pendeknya bacaan dan tidak tergesa-gesa 

agar tidak ada huruf yang terdengar kurang jelas
7
. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa 

seseorang dikatakan fasih apabila mampu membaca Al-Qur‘an 

sesuai dengan ketepatan tanda baca dan tajwid. 

SLB-A Bina Insani Bandar lampung merupakan sekolah 

dengan pendidikan khusus untuk tunanetra dengan kode A, 

meskipun sekolah dengan peserta didik yang memiliki 

keterbatasan tidak mampu melihat di sekolah tersebut tak jauh 

berbeda dengan sekolah umum lainnya yaitu sama-sama 

menggunakan kurikulum 2013 dalam proses pendidikannya. 

Bahkan peserta didik dengan keterbatasan tersebut tak kalah 

berperestasi dengan peserta didik normal lainnya berbagai ajang 

perlombaan siswa-siswi SLB-A Bina Insani Bandar Lampung ikut 

andil dalam perlombaan tersebut dan bisa memenangkan 

perlombaan. Walaupun dengan keterbtasan tersebut mereka tak 

pantang menyerah untuk bisa membaca dengan mengandalkan 

indera perabaanya untuk membaca huruf braille, dengan 

                                                             
7
 Anwar Aziz, Ilmu Tajwid Penuntun Membaca Alquran (Ponorogo: 

Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, 2010), 8. 
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memanfaatkan indera perbaan mereka dapat mengenal dunia 

meskipun tak bisa di lihat dengan kasat mata mereka di karenakan 

keterbatsan yang mereka miliki. Huruf Braille tidak hanya sebatas 

untuk buku-buku pembelajaran aja namun juga tersedia Al-Qur‘an 

dalam bentuk Braille. 

Saat ini hampir di semua sekolah mengajarkan pembelajaran 

Al-Qur‘an baik itu di masukan di mata pelajaran PAI atau di 

khususkan mata pelajaran khusus untuk mempelajari Al-Qur‘an. 

Hal itu juga di lakukan di  SLB-A Bina Insani Bandar Lampung,  

yang merupakan salah satu institusi yang memiliki kepedulian 

dalam menggali potensi dan ketrampilan serta memberikan 

layanan pendidikan, proses belajar mengajar bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan (penyandang 

cacat) anak tunanetra. Pada SLB-A Bina Insani khususnya di 

tingkat SMPLB yang bertempat di Gedong Meneng ini didirikan 

atas kepercayaan bahwa setiap manusia memunyai hak untuk 

mengembangkan pribadi masing-masing, salah satu tujuannya 

adalah menyiapkan peserta didik (Anak Berkebutuhan Khusus) 

untuk dapat berinteraksi secara wajar dengan lingkungannya dan 

memiliki kemandirian dengan segala keterbatasannya dan 

memberi bekal kemampuan kepada penderita tunanetra, maka 

tidak salah apabila ini telah memunyai kepercayaan dari 

masyarakat sekitarnya. 

Sebagaimana peneliti mewawancarai langsung kepala sekolah 

SLB-A Bina Insani Bandar Lampung menjelaskan bahwa :  

“Kurikulum di sekolah ini menggunakan kurikulum yang 

tidak jauh berbeda dengan kurikulum di sekolah umumnya, 

sama- sama memakai kurikulum 2013, diantaranya yaitu 

mengajarkan tentang ilmu-ilmu umum dan juga Pendidikan 

Agama Islam  khususnya mepelajari Al-Qur’an Islam sebagai 

bekal dan pedoman dalam hidup di dunia dan akhirat.”8 

                                                             
8
 Ance Setia Andayani, Kepala Sekolah SLB-A Bina Insani, Wawancara 

dengan penulis, 15 Januari 2022 
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Dari uraian yang telah telah di jelaskan di atas oleh ibu Ance 

selaku kepala sekolah dapat di pahami bahwa kurikulum di SLB-

A Bina Insani sama dengan sekolah pada umumnya artinya 

pembelajaran disana pun tidak jauh dari sekolah pada umumnya. 

Namun tentunya mengajarkan Al-Qur‘an pada anak tunanetra 

memiliki tantangan dan tentunya problem baik di dalam 

pembelajaran AL-Qur‘an ataupun problem pada siswa tunanetra, 

setelah peneliti melakukan pra-penelitian di SLB-A Bina Insani 

Bandar Lampung Khususnya di jenjang SMPLB terdapat 

beberapa permasalahan yang di temukan mengenai kesulitan 

mempelajari AL-Qur‘an 

Adapun pemasalahan dalam pembelajaran Al-Quran di 

SMPLB-A Bina Insani. Sebagaimana peneliti mewawancari 

langsung Guru Pendidikan Agama Islam tersebut yaitu: 

“Menurut pemaparan bapak Subron selaku guru Pendidikan 

Agama Islam di SMPLB-A Bina insani semua peserta didik sudah 

belajar membaca Al-Quran sejak mereka masuk sekolah 

disini,memang mereka memiliki kekurangan dalam indra 

pengelihatan namun itu semua bukan halangan bagi mereka 

untuk membaca Al-Qur’an, ada 7 orang siswa di SMPLB ada 3 

orang yang baru belajar Al-Qur’an karena merka masuk di sini 

baru pada saat jenjang SMP, sisa nya 4 orang sudah belajar 

sejak mereka SD di sini. Mereka semua memiliki kesulitan dan 

permasahannya masing-masing, untuk 3 orang permasahan 

mereka adalah perabaan yang kurang peka sehingga kesulitan 

mengenali tanda baca dan huruf, sedangkan 4 orang lainnya 

masih sering tertukar huruf meskipun sudah paham di karenakan 

perabaan yang terkadang kurang sensitif”9
 

Dari uraian yang telah di jelasakan oleh bapak suboron di 

atas dapat di pahami bahwa di perlukan strategi yang khusus 

dalam membina peserta didik tunanetra dalam belajar Al-Qur‘an 

dan agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien 

                                                             
9
 Subron Risdino, Guru Pendidikan Agama Islam SLB-A Bina Insani, 

Wawancara, 15 Januari 2022 
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maka pendidik harus menguasai materi. Namun, penguasaan 

materi saja tidaklah cukup. Ia harus menguasai berbagai strategi 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Pendidik di sekolah 

ini juga memerhatikan kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

Hal tersebut merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur‘an, bahkan menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu proses belajar mengajar di SMPLB-A Bina Insani 

Bandar Lampung. 

“Diantara faktor yang penting dalam tercapainya pendidikan 

yang berkualitas adalah strategi pembelajaran yang diupayakan 

dan dilaksanakan oleh guru di sekolah. Strategi yang terencana 

memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Strategi 

erat kaitannya dengan teknis dalam melaksanakan pembelajaran 

tersebut. Agar strategi tersebut tidak menjauh dari sasaran yang 

ingin dicapai, perlu pemahaman yang lebih. Pemahaman tersebut 

diawali dari stimulus pada setiap individu dalam mendorong atau 

memotivasi sehingga memberikan respon dalam kegiatan 

pembelajaran Al-qur’an.  Cara belajar setiap individu juga 

berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan strategi yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran menjadi 

faktor utama dalam meningkatkan proses belajar bahasa dan 

keterampilan membaca Al-Qur’an. Strategi pembelajaran yang 

tidak tersusun dengan baik memungkinkan adanya hasil yang 

tidak tercapai sesuai sasaran. Oleh karena itu, pembelajaran 

perlu diarahkan dengan strategi-strategi yang tepat, terencana, 

dan mudah dalam pelaksanaanya. “10
 

Dari penjelasan Bapak Suboron di atas, menurut penulis 

penerapan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar dalam 

keberhasilan suatu pembelajaran AL-Qur‘an dan terciptanya 

pendidikan yang berkualitas. 

                                                             
10 Subron RIsdino, Guru Pendidikan Agama Islam SLB-A Bina Insani 

Wawancara, 15 Januari 2022 
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Ada banyak penelitian yang membahas tentang strategi 

pembelajaran dalam Pembelajaran Al-Qur‘an. Penelitian-

penelitian tersebut memiliki dua kecenderungan utama. Pertama, 

penelitian yang menggali bentuk strategi pembelajaran dalam 

Pembelajaran Al-Qur‘an yang telah diterapkan pada sekolah 

tertentu. Kedua, penelitian yang menguji coba suatu bentuk 

strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan pada proses 

Pembelajaran Al-Qur‘an di sekolah. Kecenderungan yang kedua 

ini jumlahnya jauh lebih banyak dari pada kecenderungan yang 

pertama. 

Sejauh pengamatan penulis terhadap penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan, penulis mendapati bahwa masih sedikit 

penelitian mengenai strategi Pembelajaran Al-Qur‘an khususnya 

untuk memafasihkan bacaan Al-Qur‘an pada siswa tunanetra. 

Penelitian ini disusun dengan maksud untuk mengekplorasi 

strategi pembelajaran dalam Pembelajaran Al-Qur‘an penyandang 

tunanetra. Sedangkan sekolah yang dipilih adalah SLB-A Bina 

Insani Bandar Lampung. SLB-A Bina Insani Bandar Lampung 

berlokasi di Gedong Meneng Bandar Lampung. SLB-A tersebut 

merupakan satu-satunya SLB-A di  Bandar Lampung yang 

dikhususkan untuk siswa dengan kebutuhan khusus tunanetra. 

SLB-A tersebut merupakan SLB-A yang berstatus sebagai sekolah 

swasta dan menaungi jejang sekolah dasar hingga menengah atas.  

SLB-A tersebut memiliki komitmen khusus terkait 

pembentukan akhlak. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum 

dalam visi sekolah, yakni Mewujudkan peserta didik yang 

terampil dan mandiri berdasarkan Imtaq dan Imtek. 

IMTAQ (Iman dan Taqwa) itulah yang harus mendapatkan posisi 

baik dalam kehidupan ini yaitu bisa di wujudkan Ketika kita 

menjlankan perintah Allah dengan membaca Al-Qur‘an.  

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

strategi pembelajaran Al-Qur‘an  di SLB-A Bina Insani Bandar 

Lampung pada jenjang SMPLB. Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini mengambil judul ―Strategi Pembelajaran Untuk 

Memfasihkan Bacaan Al-Qur‘an Peserta Didik Berkebutuhan 
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Khusus (Tunanetra) Di SMPLB-A Bina Insani Bandar Lampung‖ 

. 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus Penelitan 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis 

membatasi fokus penelitian ini pada strategi pembelajaran 

untuk memfasihkan bacaan Al-Qur‘an di SLB-A Bina Insani 

Bandar Lampung pada jenjang SMPLB. Dengan fokus 

penelitian untuk mengungkap dan menjelaskan strategi 

pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas sebagai bentuk 

proses pembelajaran yang mengarah pada tujuan pendidikan. 

2. Subfokus Penelitian 

Strategi yang di gunakan pada pembelajaran untuk 

memfasihkan bacaan Al-Qur‘an di SMPLB-A Bina Insani 

Bandar Lampung 

D. Rumusan Masalah 

Bersumber pada latar belakang serta fokus penelitisn diatas, 

sehingga bisa di rumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Apakah strategi pembelajaran yang di gunakan untuk 

memfasihkan bacaan Al-Qur‘an di SMPLB-A Bina Insani 

Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Bersumber pada rumusan permasalahan maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang di gunakan untuk 

memfasihkan bacaan Al-Qur‘an di SMPLB- A Bina Insani 

Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan 

manfaat diantaranya: 

1. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran 

bagi dunia pendidikan secara umum dan bagi SLB-A 

Bina Insani Bandar Lampung secara khusus dalam 

rangka meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Qur‘an 

untuk siswa tunanetra. 

2. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang 

pendidikan bagi UIN Raden Intan Lampung terutama 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung. 

3. Menjadi bahan rujukan bagi para pembaca dalam 

rangka mengembangkan pembelajaran bagi siswa 

tunanetra. 

4. Menambah wawasan dan pengetahuan bidang 

pendidikan bagi penulis sehingga dapat menjadi modal 

untuk mempersiapkan diri sebagai calon pendidik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Setelah melakukan kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan judul 

penelitian penulis, yakni ―Strategi Pembelajaran Al-Qur’an 

Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) Di SLB-A 

Bina Insani ‖. Akan tetapi, ada beberapa penelitian terdahulu 

berupa jurnal maupun skripsi dimana penulis anggap relevan 

dengan penelitian yang penulis lakukan dan penulis jadikan 

landasan yaitu: telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain 

: 

1. Jurnal yang berjudul ―Metode Pembelajaran Al-Quran 

Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra‖ yang di 

teliti dan di tulis oleh  Marhaban Aqil Afif, dkk (2021) 

Universitas Ahmad Dahlan (UAD)  Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah metode pembelajaran Al-Quran 
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bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran untuk ABK 

penyandang tunanetra pada dasarnya mempunyai 

berbagai kesamaan dengan pembelajaran pada anak 

normal secara umumnya. Akan tetapi ketika pelaksanaan 

pembelajaran diperlukan beragam metode yang sangat 

sesuai agar ABK tunanetra dapat memahami materi 

pelajaran dengan baik dan mudah. Ada beragam metode 

yang bisa dilakukan dengan menggunakan indra 

perabaan serta indra pendengaran untuk mempelajari Al-

Quran tanpa harus menggunakan indra penglihatan, di 

antaranya yaitu metode ceramah, metode sorogan, 

metode diskusi, metode drill serta metode bandongan. 

Adapun media pembelajaran sangat diperlukan untuk 

membantu dalam pelaksanaan metodemetode tersebut. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran 

bagi ABK tunanetra diantaranya yaitu Al-Quran braille, 

reglet dan stylus serta Al-Quran audio. Dalam proses 

pembelajarannya ABK tunanetra juga mengalami 

kesulitan dalam mempelajari, membaca maupun 

menghafal huruf Al-Quran akan tetapi semua anak tidak 

terkecuali termasuk ABK tunanetra pasti mempunyai 

potensi yang perlu ditingkatkan semaksimal mungkin. 

Maka dari itu, kita sebagai calon pendidik maupun yang 

sudah menjadi pendidik anak berkebutuhan khusus 

(ABK) tunanetra, diharuskan memiliki modal dasar 

seperti kesabaran, keuletan, kreativitas, serta menjadi 

pengganti mata bagi anak berkebutuhan khusus. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan yang mana dalam 

melakukan penelitian ini untuk mendapatkan atau 

mengumpulkan informasi penyusun memakai 

bantuan aplikasi internet untuk menelusuri buku, 

jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Lalu data tersebut 
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dirangkum dan memfokuskan pada hal yang pokok 

saja kemudian disusun dengan tema dan pola yang 

sudah ditentukan.
11

 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu subjek penelitian Anak 

Berkebutuhan Khusus ( Tunanetra ). Adapun 

perbedaannya yang ada pada jurnal yang ditulis oleh 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek 

yang di analisis. Dalam jurnal yang ditulis oleh, 

Marhaban Aqil Afif objek yang dianalisis adalah metode 

pembelajaran Al-Quran, sedangkan penulis melakukan 

analisis pada Strategi Pembelajaran Al-Qur‘an. Selain 

itu dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti 

meggunakana metode penelitian kualitatif deksriptif, 

sedangkan dalam jurnal yang diteliti dan ditulis oleh 

Marhaban Aqil Afif, dkk metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. 

2. Jurnal yang berjudul ― Peningkatan Minat Dan 

Prestasi Belajar Al- Qur‘an Dengan Metode Dan Bahan 

Ajar Iqro‘ Braille Pada Siswa Kelas III SDLB–A 

Yeketunis Yogyakarta‖ yang di teliti dan di tulis oleh  

Hindatulatifah (2017) Sekolah Luar Biasa-A Yaketunis 

Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

Penerapan bahan Ajar iqro‘ Braille dapat meningkatkan 

minat belajar siswa dalam belajar Al-Qur‘an Braille. 

Penerapan bahan ajar Iqro‘ Braille juga meningkatkan 

Prestasi Belajar Al Quran pada Siswa Kelas III SDLB-A 

Yaketunis. Hal ini terbukti dengan nilai Prestasi Belajar 

siswa.
12

 

                                                             
11 Unik Hanifah Salsabila (Universitas Ahmad Dahlan) Marhaban Aqil Afif 

Amar Syaifullah David Hariadi, ―METODE PEMBELAJARAN AL-QURAN BAGI 
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TUNANETRA,‖ ISTIGHNA 4 (2021). 

12 Hindatulatifah Hindatulatifah, ―PENINGKATAN MINAT DAN 

PRESTASI BELAJAR AL-QUR‘AN DENGAN METODE DAN BAHAN AJAR 

IQRO‘BRAILLE PADA SISWA KELAS III SDLB–A YEKETUNIS 
YOGYAKARTA,‖ Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, no. 2 (2017): 203–32, 

https://doi.org/10.14421/jpai.2017.142-03. 
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Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu subjek penelitian Anak 

Berkebutuhan Khusus ( Tunanetra ). Adapun 

perbedaannya yang ada pada jurnal yang ditulis oleh 

Hindatulatifah dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah objek yang di analisis. Dalam jurnal yang ditulis 

oleh Hindatulatifah, objek yang dianalisis adalah 

Metode Dan Bahan Ajar Iqro‘ Braille, sedangkan 

penulis melakukan analisis pada Strategi Pembelajaran 

Al-Qur‘an. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti, peneliti meggunakana metode penelitian 

kualitatif deksriptif, sedangkan dalam jurnal yang diteliti 

dan ditulis oleh hindatulatifah menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas. Selain itu dalam penelitian 

yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisis strategi 

pembelajaran Al-Qur‘an, sedangkan dalam jurnal yang 

diteliti dan ditulis oleh Hindatulatifah analisis 

Peningkatan Minat Dan Prestasi Belajar Al- Qur‘an. 

3. Jurnal yang berjudul ― Penggunaan Media Al-Qur‘an 

Braille Book Dan Braille Digital Bagi Tunanetra Di 

Surakarta‖ yang di teliti dan di tulis oleh Faridatul 

Husna Widiarti (2018)  Guru di SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

penggunaan media Al-Qur‘an Braille pada pembelajaran 

Al-Qur‘an bagi tunanetra sangatlah beragam. Media Al-

Qur‘an Braille book digunakan lebih tepat untuk 

pembelajaran alQur‘an bagi tunanetra. Media tersebut 

memperkenalkan huruf latin Braille dan Arab Braille 

sehingga disabilitas netra tidak mengalami buta huruf 

yang hanya menggali ketrampilan-ketrampilan lain 

seperti massage, therapy zona, dan segment. Al-Qur‘an 

Braille digital digunakan untuk pembelajaran Al-Qur‘an 

dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur‘an dan memahami isi 

dan kandungan ayat-ayat Al-Qur‘an. Hasil dari 

penelitian ini menggambarkan ketepatan penggunaan 

media pada pembelajaran Al-Qur‘an bagi tunanetra. 



16 

Media yang digunakan dapat dikembangkan seiring 

perkembangan teknologi dan minat belajar peserta didik 

sehingga dapat memunculkan pergerakanpergerakan 

baru, metode baru, media yang baru, lebih inovatif, 

mudah digunakan, dan mudah untuk dipelajari.
13

   

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu subjek penelitian Anak 

Berkebutuhan Khusus ( Tunanetra ). Selain itu dalam 

penelitian yang dilakukan peneliti dan penulis  

meggunakana metode penelitian kualitatif deksriptif. 

Adapun perbedaannya yang ada pada jurnal yang ditulis 

oleh Faridatul Husna Widiarti dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah objek yang di analisis. Dalam 

jurnal yang ditulis oleh Faridatul Husna Widiarti, objek 

yang dianalisis adalah media Al-Qur‘an braille book dan 

braille digital, sedangkan penulis melakukan analisis 

pada Strategi Pembelajaran Al-Qur‘an. Selain itu dalam 

penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisis 

strategi pembelajaran Al-Qur‘an, sedangkan dalam 

jurnal yang diteliti dan ditulis oleh Faridatul Husna 

Widiarti analisis penggunaan media Al-Qur‘an braille 

book dan braille digital. 

4. Jurnal yang berjudul ― Pendampingan Implementasi 

Metode Menghafal Huruf Hijaiyah Dalam Pembelajaran 

Al-Qur‘an Pada Anak Tunanetra Di Sdlb Negeri 

Purworejo Pasuruan‖ yang di teliti dan di tulis oleh M. 

Amir Hamzah, dkk. (2020)  Universitas Yudharta 

Pasuruan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam 

pelaksanaan pendampingan implementasi metode 

menghafal huruf hijaiyah dalam pembelajaran Al-

Qur‘an pada anak tunanetra di SDLB Negeri Purworejo 

Pasuruan. Telah menerapkan metode dalam 

pembelajarannya. Metode tersebut dimulai sejak tahun 

ajaran baru. Cara penyampaian dalam pembelajarannya 

                                                             
13 Faridatul Husna Widiarti, ―PENGGUNAAN MEDIA AL-QUR‘AN 

BRAILLE BOOK DAN BRAILLE DIGITAL BAGI TUNANETRA DI 

SURAKARTA,‖ Profetika: Jurnal Studi Islam 19, no. 2 (2019): 118–22. 
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menggunakan model evaluasi, yang disitu sepasang 

dalam pembelajaran Al-Quran. Kelebihan dalam 

pembelajaran tersebut ialah peserta didik akan lebih 

mudah dalam melakukan pembelajaran Al-Quran 

dengan bantuan Al-Quran Braille Dan Al-Quran Digital. 

Kekurangan kekurangan dalam pembelajaran tersebut 

peserta didik mudah terbawa kebosanan bila pendidik 

tidak membawa stimulasi seperti media Al-Quran 

Braille Dan Al-Quran Digital.
14

 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu subjek penelitian Anak 

Berkebutuhan Khusus ( Tunanetra ). Adapun 

perbedaannya yang ada pada jurnal yang ditulis oleh M. 

Amir Hamzah, dkk dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah objek yang di analisis. Dalam jurnal yang 

ditulis oleh M. Amir Hamzah, dkk, objek yang dianalisis 

adalah metode menghafal huruf hijaiyah, sedangkan 

penulis melakukan analisis pada Strategi Pembelajaran 

Al-Qur‘an. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti, peneliti menganalisis strategi pembelajaran Al-

Qur‘an, sedangkan dalam jurnal yang diteliti dan ditulis 

oleh M. Amir Hamzah, dkk implementasi metode 

menghafal huruf hijaiyah dalam pembelajaran al-qur‘an. 

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan peneliti, 

peneliti meggunakana metode penelitian kualitatif 

deksriptif, sedangkan dalam jurnal yang diteliti dan 

ditulis oleh M. Amir Hamzah, dkk menggunakan 

metode Penelitian Tindakan Kelas. 

5. Skripsi yang berjudul ― Model Pembelajaran Baca Al-

Qur‘an Bagi Siswa Tunanetra Di Slb Ab Bukesra Ulee 

Kareng Banda Aceh‖ yang di teliti dan di tulis oleh 

Rukiah (2020) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Banda Aceh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

                                                             
14 m Amir Hamzah, ―Pendampingan Implementasi Metode Menghafal 

Huruf Hijaiyah Dalam Pembelajaran Al-Qur‘an Pada Anak Tunanetra Di Sdlb Negeri 
Purworejo Pasuruan,‖ Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 

(2020): 1–17. 
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model pembelajaran al-Qur`an pada peserta didik 

tunanetra di SLB-AB Bukesra Ulee Kareng Banda Aceh 

menggunakan pembelajaran pada umumnya, namun ada 

perbedaan terletak pada penggunaan huruf al-Qur`an 

bralle yang membutuhkan indra peraba. Pembelajaran 

lain seperti Arab jawi dan computer juga menggunakan 

huruf bralle sehingga siswa terbiasa dengan indra peraba 

mereka dalam belajar karena keterbatasan 

penglihatannya. Faktor yang menjadi hambatan dalam 

pembelajaran Al-Qur‘an pada peserta didik tunanetra di 

SLB-AB Bukesra Ulee Kareng Banda Aceh terletak 

padasiswa yang belum mampu membedakan titik huruf 

bralle. Selain itu kendala lainnya terletak pada siswa 

yang daya tangkap mereka lebih rendah dari temannya 

yang lain, sehingga para guru harus lebih giat dan 

trampil dalam mengajarkan siswa tersebut dengan 

menggunakan pendekatan khusus sampai mereka bisa 

membaca huruf bralle.
15

 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu subjek penelitian Anak 

Berkebutuhan Khusus ( Tunanetra). Selain itu dalam 

penelitian yang dilakukan peneliti dan penulis  

meggunakana metode penelitian kualitatif deksriptif. 

Adapun perbedaannya yang ada pada skripsi yang ditulis 

oleh Rukiah dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah objek yang di analisis. Dalam skripsi yang ditulis 

oleh Rukiah, objek yang dianalisis adalah Baca Al-

Qur‘an , sedangkan penulis melakukan analisis pada 

Strategi Pembelajaran Al-Qur‘an. Selain itu dalam 

penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisis 

strategi pembelajaran Al-Qur‘an, sedangkan dalam 

skripsi yang diteliti dan ditulis oleh Rukiah model 

pembelajaran baca Al-Qur‘an. 

                                                             
15 Rukiah, ‗Model Pembelajaran Baca Al-Qur‘an Bagi Siswa Tunanetra Di 

Slb Ab Bukesra Ulee Kareng Banda Acehmodel Pembelajaran Baca Al-Qur‘an Bagi 
Siswa Tunanetra Di Slb Ab Bukesra Ulee Kareng Banda Aceh‘ (Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry, 2020),71. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi
16

. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami bahwa 

metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan 

untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan 

menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social 

yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui 

pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti  menggunakan 

metode Kualitatif dalam rangka untuk menganalisis strategi 

pembelajaran yang di gunakan untuk memfasihkan bacaan Al-

Qur‘an di SLB-A bina Insani khususnya pada jenjang SMPLB. 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian 

lapangan) yaitu jenis penelitian yang mempelajari 

fenomena dalam lingkungannya yang alamiah
17

. 

Berdasarkan penjelasan juraian diatas dapat di 

pahami penelitian lapangan adalah meneliti suatu objek 

secara langsung lyang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

langsung dari responden. 

Pada penelitian Strategi Pembelajaran Al-Qur‘an 

Untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) 

di SLB A Bina Insani, peneliti mengumpulkan data 

                                                             
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, .(Bandung: 

Alfabeta, 2017), 9. 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 142. 

https://haloedukasi.com/data
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dengan wawancara terhadap guru lalu peneliti dalam 

menganalisa dan menyimpulkan mengenai Strategi 

Pembelajaran yang di gunakan untuk memfasihkan 

bacaan Al-Qur‘an Untuk Peserta Didik Berkebutuhan 

Khusus (Tunanetra) di SLB A Bina Insani. 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, Deskriptif kualitatif 

difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan 

bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga 

akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola 

pola yang muncul pada peristiwa tersebut
18

 .  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami 

bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian 

yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana 

dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat 

ditarik kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.  

Artinya pada penelitian ini mendeskripsikan Strategi 

Pembelajaran Al-Qur‘an Untuk Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) di SMPLB-A Bina 

Insani dengan menganalisa data primer dan data sekunder 

yang berkenaan dengan Strategi pembelajaran yang di 

gunakan untuk memfasihkan bacaan Al-Qur‘an dan Anak 

Berkebutuhan Khusus ( Tunanetra) di SMPLB-A Bina 

Insani,  

 

 

 

                                                             
18 Hyejin Kim, Justine S Sefcik, and Christine Bradway, ―Characteristics of 

Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review,‖ Research in Nursing & 

Health 40, no. 1 (2017): 23–42. 
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SLB-A Bina Insani Bandar 

Lampung, Jl. Purnawirawan  Gg. Cemara No.17 A, Gedong 

Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 

35148. 

3. Sumber Data Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan 

sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh
19

. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

sumber data penelitian adalah  data atau informasi yang sesuai 

dengan apa yang di lihat dan sesuai dengan kenyataannya oleh 

peneliti. 

 Penelitian ini bersifat lapangan, maka sumber data yang 

dapat digunakan adalah Field research, yaitu sumber data 

yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara terjun 

langsung ke objek penelitian untuk memilih data yang lebih 

konkret terkait dengan masalah yang diteliti. Sumber data 

memiliki dua macam yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti dari sumber pertanyaan
20

.  

Berdasarkan penjelasan diatas  dapat di pahami data 

primer merupakan data-data pokok yang penulis 

dapatkan pada saat melakukan penelitian di lapangan. 

                                                             
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 14. 
20 A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan (Jakarta : Prenada Media, 2016), 251. 
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Adapun data primer yang di gunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah Peserta didik,  Guru Pai, dan Kepala 

Sekolah SMPLB-A Bina Insani. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah bahan pustaka untuk 

melengkapi dan dapat menjelaskan tentang data primer
21

.  

Berdasarkan penjelasakan diatas dapat di pahami 

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah 

dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.  

Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini  berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, 

arsip dokumentasi resmi yang berhubungan dengan 

keberadaan sekolah, jumlah siswa, dan sistem 

pembelajaran di sekolah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, 

karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan 

sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. 

Instrument penelitian merupakan seperangkat peralatan yang 

akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data 

penelitian
22

 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapat data.  

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

                                                             
21 Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulistyasturi, Metode Penelitian 

Kuantitatif (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017), 170. 
22

 Vigih Hery Kristanto, Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya 

Tulis Ilmiah:(KTI) (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 201. 
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yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Secara 

umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu 

observasi, interview, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi 

peneliti menggunakan metode metode sebagai berikut : 

a. Interview 

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih 

yang bertatap muka mendengarkan informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan
23

.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami  

interview merupakan percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai Interview digunakan sebagai cara atau 

teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau 

kecil.  

Interview terbagi menjadi 3 macam yaitu:  

1) Interview Bebas  

Interview bebas adalah interview yang di 

dalamnya peneliti bebas menanyakaan apa saja yang 

berhubungan dengan penelitian dan wawancara 

secara langsung tanpa terlebuh dahulu menyusun 

instrument pedoman
24

. 

Berdsasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami interview bebas adalah dalam interview 

bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja 

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 16. 
24 Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, 

Dan Aplikasi (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 93. 
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kepada responden atau narasumber. Namun, yang 

perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu 

berhubungan dengan data-data yang diinginkan. 

2) Interview Terpimpin 

Interview terpimpin adalah  interview yang  

dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun 

instrument pedoman wawancara, interview yang di 

lakukan di mana pewawancara membawa sederet 

pertanyaan lengkap dan terperinci
25

 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami Interview terpimpin adalah  

kegiatan wawancara dimana pihak yang 

mewawancarai sudah mempersiapkan dan memiliki 

daftar pertanyaan secara rinci dan detail mengenai 

suatu topik yang akan ia tanyakan kepada 

narasumber. Pewawancara hanya akan bertanya 

mengenai pertanyaan yang telah ia siapkan dan 

narasumber berhak menolak pertanyaan apabila 

diluar pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

3) Interview Bebas Terpimpin  

Interview Bebas Terpimpin merupakan 

kombinasi antara interview bebas dan terpimpin, jadi 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah 

yang akan diteliti. Dalam melaksanakan interview 

hanya membawa pedoman yang merupakan hanya 

garis besar tentang hal-hal yang akan ditnyakan.
26

 

Berdasarkan uraian diatas dapat di pahami 

interview bebas terpimpin adalah Wawancara bebas 

terpimpin adalah jenis wawancara yang dimana 

                                                             
25 Kristanto, Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah:(KTI), 202. 
26

 I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, 

Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan (Bandung: Nilacakra, 2018), 78. 
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pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas 

dengan wawancara terpimpin. Dalam 

pelaksanaanya, wawancara bebas terpimpin 

dilakukan sesuai dengan pedoman mengenai topik 

yang dibahas. pewawancara menggunakan 

pendekatan bebas di awal kemudian beralih ke 

pendekatan terpimpin untuk memberikan informasi 

organisasi dalam tugas kelas sekolah, dan kembali 

menggunakan pendekatan bebas dalam menjawab 

pertanyaan responden. 

Dari penjelasan jenis interview diatas, penulis 

menggunakan interview bebas terpimpin yang digunakan 

dalam proses penelitian yang merupakan ―kombinasi 

antara interview bebas dan Interview bebas terpimpin‖, 

dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi 

juga mengingat akan data yang apa saja yang diperlukan 

dengan membawa sejumlah pertanyaan, serta berupaya 

untuk menciptakan suasana santai tetapi tetap serius dan 

bersungguh- sungguh.  

Metode ini penulis gunakan sebagai metode pokok 

yang penulis tujukan kepada Peserta didik, Guru PAI, 

dan Kepala Sekolah di SMPLB-A Bina Insani. untuk 

memperoleh data tentang Strategi Pembelajaran Untuk 

Memfasihkan Bacaan Al-Qur‘an Untuk Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) Di SMPLB-A Bina 

Insani. 

b. Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara 

teliti serta pencatatan cara sistematis.
27

 

                                                             
27 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 161. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami 

observasi adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan dan mencari data oleh peneliti guna 

mendapatkan informasi yang akurat dan efektif.  

Dari segi pelaksanaan observasi dapat dibedakan 

menjadi dua bentuk yaitu:  

1) Observasi Partisipan  

Observasi partisipasi adalah (participant 

observation) adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan penginderaan di mana peneliti 

terlibat dalam keseharian informan
28

. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami obervasi partisipan adalah yaitu suatu proses 

pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer 

dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan 

orang-orang yang akan diobservasi.  

2) Observasi Non Partisipan  

Observasi Non Partisipan, apabila observasi tidak 

ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan 

secara terpisah berkedudukan selaku pengamat
29

. 

Berdasarkan penjelasan uaraian di atas dapat di 

pahami observasi non partisipan adalah Observasi Non 

Partisipan adalah dimana observer tidak ikut di dalam 

kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara 

terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini 

observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa 

harus ikut terjun langsung ke lapangan. 

                                                             
28 Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, 

Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan, 79. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 310. 
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Dari penjelasan jenis observasi di atas, peneliti 

menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti 

tidak ikut ambil bagian dalam aktivitas yang diobservasi. 

Tetapi peneliti hanya mengobservasi mengenai strategi 

pembelajaran yang di gunakan untuk memfasihkan 

bacaan Al-Qur‘an bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus ( tunanetra) di SMPLB-A Bina Insani Bandar 

Lampung. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal- hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, 

ledger, agenda dan sebagainya
30

.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami 

metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-

peristiwa yang telah terjadi.  

Maka dalam penelitian ini penulisan menggunakan 

metode dokumentasi untuk memperoleh data mengenai 

keadaan SLB-A Bina Insani. Adapun data-data yang 

ingin diperoleh dengan metode dokumentasi ini antara 

lain : 

1) Data tentang sejarah berdirinya sekolah, Profil 

sekolah, visi misi SLB-A Bina Insani Bandar 

Lampung. 

2) Data mengenai struktur organisasi, keadaan 

guru, keadaan peserta didik, sarana prasarana 

dan sebagainya. 

 

                                                             
30 Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, 

Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan, 198. 
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5. Analisis Data 

Menurut Bogdan, Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan 

lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, 

memiliki mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupaun orang lain
31

. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami Analisis 

data adalah sebuah proses menyusun atau mencari data yang 

diperoleh dari observasi, wawancara, dan yang lainnya secara 

sistematis, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat 

di informasikan kepada orang lain. 

Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisis yang dapat 

digunakan sepanjang penelitian. Adapun langkah-langkah 

yang digunakan dalam analisis data, antara lain sebagai 

berikut : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data atau proses informasi diartikan 

―merangkai, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu‖
32

. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami 

reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, membuang yang tidak 

perlu, menggolongkan atau pengelompokkan tiap 

permasalahan melalui uraian singkat, transformasi data 

yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, sehingga 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D , 244. 
32 Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan 

Aplikasi, 210. 
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dapat ditarik kesimpulan- kesimpulan akhirnya dan 

diverifikasi. 

b. Display Data (Data Display)  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman menyatakan bahwa yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif
33

. 

Berdasarkan penejelasan diatas dapat di pahami 

display data adalah proses pengecekan dalam penelitian 

yang dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengkonstruksi data ke dalam sebuah gambaran sosial 

yang utuh dalam bentuk kalimat atau kata-kata, selain itu 

untuk memeriksa sejauh mana kelangkapan data yang 

tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

c. Menarik kesimpulan/verifikasi 

(Conclusion/verification) 

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat  

sementara, dan akan berubah sewaktu-waktu bila 

ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap awal, dan 

didukung oleh bukti- bukti yang kuat pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
34

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami 

penarikan kesimpulan merupakan kegiatan 

penggambaran yang utuh dari objek yang diteliti atau 

konfiguransi yang utuh dari objek penelitian.  

                                                             
33

 Burhan Bungin, ―Analisis Data Penelitian Kualitatif,‖ (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2010). h.70 
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 250. 
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Menarik kesimpulan dan verfikasi merupakan bagian 

terpenting dari kegiatan analisis data. Kegiatan ini 

terutama dimaksudkan untuk memberikan makna 

terhadap hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan 

mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang 

diuraiakan. Jadi, walaupun data telah disajikan dalam 

bahasa yang mudah dipahami, bukan berarti analisis data 

telah berakhir melainkan masih harus ditarik kesimpulan 

dan verifikasi. 

6. Uji Keabsahan Data 

Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam 

penelitian, hal ini dikarenakan dari beberapa data yang 

peneliti dapatkan dari beberapa informan dan sumber 

penelitian bisa saja tidak sama, maka diperlukannya 

pengecekan keabsahan temuan penelitian yang dilakukan 

benar-benar sesuai dengan kenyataan. 

Triangulasi adalah ―cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan- perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang 

berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan‖.
35

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami bahwa 

triangulasi merupakan penelitian dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari sumber yang sama. 

Macam-macam triangulasi adalah sebagai berikut : 

a. Triangulasi Sumber 

                                                             
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 356. 
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Triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber
36

.  

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data 

seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi 

atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek 

yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

Dalam hal ini adalah data tentang Analisis Strategi 

Pembelajaran  Al-Qur‘an Untuk Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) Di SLB-A Bina 

Insani, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah 

diperoleh dilakukan kepada kepala sekolah, , dan Guru 

PAI, dan peserta didik. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik, yaitu pengecekan data di lakukan 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Sedangkan triangulasi dengan metode ini dilakukan 

dengan dua strategi yaitu pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa 

teknik pengumpulan data, dan pengecekan terhadap 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama
37

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami triangulasi teknik diartikan sebagai teknik yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

                                                             
36 Cosmas Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi 

(Sukabumi: Jejak (Jejak Publisher), 2020), 101. 
37 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Takalar: Ahmar Cendekia 

Indonesia, 2019), 45. 
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Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud 

tertentu yang ingin dilakukan. 

c.  Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu, kadang-kadang waktu juga 

mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih fresh, belum banyak masalah, maka 

akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas 

data dapat dilakukan dengan cara melaksanakan 

pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara 

berulang- ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

data
38

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami triangulasi waktu adalah pendekatan yang 

dilakukan peneliti untuk menemukan lebih banyak 

perspektif terkait data yang ditemukan. 

Dari penjelasan macam-macam triangulasi diaats, maka 

triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi 

teknik dan sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk 

menguji keabsahan data dengan cara mengecek data dengan 

sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika dengan tiga 

teknik pengujian keabsahan data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang  bersangkutan atau yang lain, 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

 

                                                             
38 I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: 

Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 155. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini meliputi penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan metode penelitian, dan sitematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisi kajian teori mengenai strategi 

pembelajaran Al-Qur‘an yang, kemudian anak berkebutuhan 

khusus (tunanetra). 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELETIAN 

Dalam bab ini menejelaskan gambaran umum objek dan 

penyajian fakta dan data penelitian; fakta di SLB-A Bina Insani . 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN  

Pada bab ini merupakan bab yang membahas mengenai 

analisis strategi pembelajaran yang di gunakan untuk 

memfasihkan bacaan Al-Qur‘an untuk anak berkebutuhan khusus 

(tunanetra) di SMP/LB-A Bina Insani. 

BAB V PENUTUP  

Pada akhir skripsi ini disi dengan daftar rujuakan dan berbagai 

lampiran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tunanetra 

1. Pengertian Tunanetra 

Secara harfiah tunanetra berasal dari dua kata, yaitu: 

Tuna (tuno: jawa) yang berarti rugi yang kemudian 

diidentikkan dengan rusak, hilang, terhambat, terganggu, tidak 

memiliki dan Netra (netro: jawa) yang berarti mata. Namun 

demikian kata tunanetra adalah satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan yang berarti adanya kerugian yang disebabkan 

oleh kerusakan atau terganggunya organ mata.
1
. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di pahami 

bahwa tunanetra berarti keliainan pada kerusakan mata 

sehingga berakibat pada kurangnya kemampuan dalam 

melihat hingga tidak mampu melihat sama sekali, atau buta 

total. 

Dalam bidang pendidikan luar biasa, anak dengan 

gangguan penglihatan lebih akrab disebut anak tunanetra. 

Pengertian tunanetra tidak saja mereka yang buta, tetapi 

mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas 

sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

hidup sehari-hari terutama belajar. Jadi anak-anak dengan 

kondisi penglihatan yang termasuk "setengah melihat", "low 

vision", atau rabun bagian dari kelompok anak tunanetra dan 

walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat khusus, 

mereka masih tetap memerlukan pendidikan khusus.
2
 

                                                             
1
 Irdamurni, MEMAHAMI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

(Yogyakarta: Goresan Pena, 2018), 12. 
2 Heny Kristiana Rahmawati, ―Kegiatan Pengembangan Diri Dalam 

Menggali Potensi Anak Tunanetra Di Panti Tunanetra Aisyiyah Ponorogo,‖ Konseling 

Edukasi: Journal of Guidance and Counseling 2, no. 1 (2018). 
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Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di pahami 

tunanetra dalam pendidikan luar biasa adalah seseorang yang 

mengalami gangguan fungsi penglihatan sedemikian rupa 

sehingga tidak dapat menggunakan indera penglihatannya 

secara fungsional dan dalam proses pendidikan diperlukan 

pelayanan khusus.  Anak tunanetra memiliki keterbatasan atau 

bahkan ketidakmampuan dalam menerima rangsangan atau 

informasi dari luar dirinya melalui indera penglihatannya. 

Penerimaan rangsangan hanya dapat dilakukan melalui 

pemanfaatan indera-indera lain di luar indera penglihatannya. 

Namun karena dorongan dan kebutuhan anak untuk tetap 

mengenal dunia sekitarnya, anak tunanetra biasanya 

menggantikannya dengan indera pendengaran sebagai saluran 

utama penerima informasi. Dengan demikian bagi mereka 

yang memiliki gangguan penglihatan yang tergolong 

tunanetra memerlukan pendidikan khusus sebagai bentuk 

pemenuhan haknya atas pendidikan yang layak 

2. Klasifikasi Anak Tunanetra 

Secara garis besar anak tunenetra diklasifikasikan menjadi 

tiga macam : 

a. Totally Blind / Tunanetra Total  

Seseorang dikatakan Tunanetra total jika mengalami 

hambatan visual yang sangat berat atau tidak dapat melihat 

sama sekali
3
.  

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

seorang anak dikatakan mengalami kebutaan apabila 

mereka hanya memiliki sedikit persepsi tentang 

rangsangan cahaya yang diterima atau mungkin tidak 

mempu mengidentifikasi apapun dengan kemampuan 

penglihatannya dengan kata lain disebut dengan buta total. 

Anak-anak pada kategori ini memanfaatkan indera 

                                                             
3 Nadya Muniroh Utomo, Pendidikan Anak Dengan Hambatan Penglihatan 

(Banjarbaru: PJ JPOK FKIP ULM Press, 2019), 23. 
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pendegaran dan perabanya sebagai alat utama untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan disekitar. 

b. Partially Sighted / Tunanetra Setengah Berat 

Penyandang tunanetra ini memiliki kemampuan 

melihat hanya sebagian. Dalam membantu penglihatam, 

biasanya di gunakan alat bantu  seperti kaca pembesar, atau 

Ketika membacamenggunakan tulisan yang huruf-hurufnya 

bercetak tebal
4
. 

Berdasarkan penjelasan uraian  di atas dapat di pahami 

tunennetra setengah berat adalah individu yang kehilangan 

sebagian daya pengelihatannya. Akan tetapi, tunanetra 

jenis ini masih bisa mengikuti kegiatan pendidikan biasa 

dan mampu membaca tulisan yang bercetak tebal dengan 

alat bantu kaca pembesar. 

c. Low  Vision / Tunanetra Ringan 

Low vision yakni mereka yang memiliki hambatan 

dalam penglihatan,  tetapi mereka masih dapat melihat dan 

mengikuti program-program Pendidikan dan mampu 

melakukan pekerjaan/kegiatanmenggunakan fungsi 

penglihatan jarak yang bisa di lihat oleh low vision dapat 

melihat cahaya sekitar 6 meter
5
. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

anak dikatakan low vision apabila mereka masih memiliki 

sisa penglihatan untuk berorientasi dengan lingkungan 

sekitar. Bahkan, anak-anak low vision masih mampu 

mengidentifikasi huruf dan angka dengan kata lain dapat 

digunakan untuk membaca meskipun membutuhkan 

bantuan kaca pembesar. Pada kategori ini, anak yang 

                                                             
4 Afin Murtianingsih Ratih Putri Pratiwi, Kiat Sukses Mengasuh Anak 

Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 19. 
5
 Jati Rinarki Atmaja, Pendiidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan 

Khusus (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 25. 
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mengalami low vision masih mampu mengidentifikasi 

wajah seseorang dengan kemampuan penglihatannya 

meskipun pada jarak yang sangat dekat.  

3. Penyebab Tunanetra 

Tunanetra yang terjadi pada seseorang disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

a. Faktor pre-natal 

Penyebab tunanetra pada masa pre-natal (sebelum 

kelahiran) sangat berkaitan erat dengan masalah 

keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam 

kandungan. 

1) Keturunan 

Faktor keturunan, bisa terjadi pada perkawinan 

bersaudara, sesame tunnanetra, atau mempunyai 

orangtua tunanetr. Retinitis pigmentosa, penyakit ini 

sedikit demi sedikit  menyebabkan mundur atau 

memburuknya retina
6
. 

Berdasarkan penejelasan uraian diatas dapat di 

pahami tunanetra yang disebabkan oleh keturunan 

terjadi dari hasil perkawinan bersaudara, sesama 

tunanetra atau orang tua tunanetra, ketunanetraan 

akibat keturunan antara lain Retinitis, Pigmentosa, 

penyakit pada retina yang umumnya merupakan 

keturunan. 

2) Pertumbuhan seorang anak dalam kandungan 

Ketunanetraan yang merupakan akibat dari proses 

pertumbuhan janin dalam kandungan dapat 

disebabkan oleh: 

                                                             
6
 Dian Nafi, Pantang Menyerah Mangasuh Asih Anak Berkebutuhan Khusus 
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a) Gangguan saat mengandung. 

b) Penyakit menahun seperti TBC sehingga 

merusak sel-sel darah tertentu selama masa 

pertumbuhan janin dalam kandungan. 

c) Infeksi atau luka yang terjadi pada ibu hamil 

akibat terkena rubella atau cacar air yang 

dapat merusak mata, telinga, jantung, dan 

sistem susunan saraf pusat pada janin yang 

sedang berkembang. 

d) Infeksi karena terjangkit penyakit kotor, 

toxoplasmosis, thracoma dan tumor. Tumor 

dapat terjadi pada otak yang berhubungan 

dengan indra penglihatan atau pada bola mat 

aitu sendiri. 

e) Kurangnya vitamin tertentu dapat 

menyebabkan gangguan pada mata 

hinggahilangnya fungsi penglihatan.
7
 

Berdasarkan penejelasan uraian diatas dapat di 

pahami bahwa penyebab tuannetra saat dalam 

kandungan di pengaruhi oleh factor internal dan 

eksteral. Factor internal berupa penyakit atau infeksi 

yang di derita ibu hamil, sedangkan fajtor eksternal 

adalah apa yang ibu hamil konumsi yaitu bisa di 

karenakan kurang vitamin atau gizi yang ibu hamil 

butuhkan. 

b. Faktor post-natal 

Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa 

post-natal (setelah kelahiran)  dapat terjadi saat atau 

setelah bayi lahir, diantaranya: 

                                                             
7 Atmaja, Pendiidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, 31. 
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1) Kerusakan pada mata atau saraf mata yang 

terjadi pada waktu persalinan yang dapat 

berupa benturan dari benda keras. 

2) Di saat persalinan, ibu mengalami penyakit 

gonorrhoe, sehingga baksil gonorrhoe menular 

pada bayi yang selanjutnya bayi yang terlahir 

akan mengalami gangguan penglihatan. 

3) Mengalami penyakit mata yang berakibat pada 

terjadinya ketunanetraan. Penyakit tersebut 

misalnya: 

a) Xeropthalmia, penyakit mata sebab 

kekurangan vitamin A. 

b) Trachoma, penyakit mata karena virus 

chilimidezoon trachomanis. 

c) Catarac, penyakit mata yang menyerang 

bola mata sehingga lensa mata menjadi 

keruh. 

d) Glaucoma, penyakit mata sebab 

bertambahnya cairan dalam bola mata. 

e) Diabetik Retinopathy, penyakit mata 

sebab gangguan pada hiretina sebagai 

akibat dari diabetis. 

f) Macular Degeneration, penyakit yang 

terjadi karena daerah tengah dari retina 

secara berangsur memburuk. Seseorang 

yang terkena penyakit ini akan 

kehilangan kemampuan untuk melihat 

secara jelas objek-objek di bagian tengah 

bidang penglihatan. 



41 

 

g) Retinopathy of prematurity, penyakit 

yang biasa terjadi pada mereka yang 

terlahir prematur. Pada saat lahir mereka 

masih memiliki potensi penglihatan yang 

normal. Bayi yang dilahirkan premature 

biasanya ditempatkan pada inkubator 

yang berisi oksigen dengan kadar tinggi 

sehingga pada saat dikeluarkan dari 

inkubator terjadi perubahan kadar 

oksigen yang dapat mengakibatkan 

pertumbuhan pembuluh darah menjadi 

tidak normal dan meninggalkan 

semacam bekas luka pada  jaringan 

mata.Peristiwa ini sering menimbukan 

kerusakan pada retina mata dan 

menyebabkan tunanetra total
8
. 

Berdasarkan penjelasan poin-poin di atas mengenai 

faktor post-natal (setelah kelahiran) terjadinya 

tunanetra dapat di pahami tunanetra bisa terjadi 

setelah bayi lahir dari kandungan yaitu di karenakan 

pada saat proses persalinan mengalami benturan 

ataupun bisa tertular dari penyakit kelaminnyang di 

derita ibu, sedangkan setelah proses melahirkan 

selesai tunanetra dapat terjadi karena penyakit-

penyakit yang di alami oleh bayi. 

4. Karakteristik  Remaja Tunanetra 

Remaja tunaneetra yang mengalami keterbatasan 

penglihatan memiliki karakteristik atau ciri khas. Karakteristik 

tersebut merupakan implikasi dari kehilangan informasi secara 

visual. Karakteristik anak tunanetra, yaitu: 1) verbalisme; 2) 

                                                             
8
 Kurniawan, “Implementasi Pendidikan Bagi Siswa Tunanetra Di Sekolah 

Dasar Inklusi, 18. 
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perasaan rendah diri; 3) adatan; 4) suka berfantasi; 5) berpikir 

kritis; 6) pemberani
9
.  

Adapun uraian karakteristik anak tunanetra tersebut dapat 

dikaji dan dimaknai lebih lanjut sebagai berikut : 

a. Verbalisme 

Pengalaman dan pengetahuan anak tunanetra pada 

konsep abstrak mengalami keterbatasan. Hal ini 

disebabkan konsep yang bersifat abstrak, seperti 

fatamorgana, pelangi, dan sebagainya, terdapat bagian-

bagian yang tidak dapat dibuat media konkret yang dapat 

menjelaskan secara detail tentang konsep tersebut 

sehingga hanya dapat dijelaskan melalui verbal.  

Berdasarkan penjelasanuraian di atas dapat di pahami 

anak tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam 

pengalaman dan pengetahuan konsep abstrak akan 

memiliki verbalisme sehingga pemahaman anak tunanetra 

hanya berdasarkan kata-kata saja (secara verbal) pada 

konsep abstrak yang sulit dibuat media konkret yang 

dapat menyerupai. 

b. Perasaan Rendah Diri 

Keterbatasan yang dimiliki anak tunanetra 

berimplikasi pada konsep dirinya. Implikasi keterbatasan 

penglihatan, yaitu perasaan rendah diri untuk bergaul dan 

berkompetisi dengan orang lain.  

Berdasarkan penjelasan juraian di atas dapat di 

pahami penglihatan memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam memperoleh informasi. Perasaan rendah diri dalam 

bergaul terutama dengan anak awas. Perasaan tersebut 

akan sangat dirasakan apabila teman sepermainannya 

                                                             
9
 Rafael Lisinus and Pastiria Sembiring, Pembinaan Anak Berkebutuhan 

Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan Dan Konseling) (Yayasan Kita Menulis, 2020), 

45. 
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menola apabila dalam suatu kondisi anak yang tidak 

memiliki rangsangan baginya, sedangkan bagi anak awas 

dapat dilakukan melalui indra penglihatan dalam mencari 

informasi di lingkungan sekitar. 

c. Suka Berfantasi 

Implikasi dari keterbatasan penglihatan pada anak 

tunanetra, yaitu suka berfantasi.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di pahami 

anak tunanetra dibandingkan dengan anak awas dapat 

melakukan kegiatan memandang, sekadar melihat-lihat, 

dan mencari informasi saat santai atau saat-saat tertentu. 

Kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh anak 

tunanetra sehingga anak tunanetra hanya dapat berfantasi 

saja. 

d. Berpikir Kritis 

Keterbatasan informasi visual dapat memotivasi anak 

tunanetra dalam berpikir kritis terhadap suatu 

permasalahan.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di pahami 

anak tunaetra bila  dibandingkan anak awas dalam 

mengatasi permasalahan memiliki banyak informasi dari 

luar yang dapat memengaruhi terutama melalui informasi 

visual. Anak tunanetra akan memecahkan permasalahan 

secara fokus dan kritis berdasarkan informasi yang ia 

peroleh sebelumnya serta terhindar dari pengaruh visual 

(penglihatan) yang dapat dialami oleh orang awas. 

e. Pemberani 

Pada anak tunanetra yang telah memiliki konsep diri 

yang baik, maka ia memiliki sikap berani dalam 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, 

dan pengalamannya.  



44 

Berdasarkan penejelasan uraian di atas dapat di 

pahami sikap pemberani tersebut merupakan konsep diri 

yang harus dilatih sejak dini agar dapat mandiri dan 

menerima keadaan dirinya serta mau berusaha dalam 

mencapai cita-cita. 

Berdasarkan penjelasan uraian-uraian diatas dapat di 

pahami anak tunanetra mengalami hambatan untuk 

meningkatkan kemampuan penjumlahan yang membutuhkan 

variasi pengalaman dalam memudahkan memahami konsep 

penjumlahan. Hal tersebut karena perlu adanya rangsangan 

positif yang akan membangkitkan semangat dalam proses 

embelajaran yang berasal dari aspek mental, fisik, dan psikis. 

Aspek mental, fisik, dan psikis anak tunanetra tersebut 

memerlukan penyesuaian terhadap kondisi dan potensi anak 

tunanetra. Penyesuaian kondisi dan potensi anak tunanetra 

dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran sesuai 

dengan konteks dan menggunakan media yang bervariasi 

sesuai dengan konteks materi yang diberikan. Pembelajaran 

yang menyesuaikan dengan konteks diasumsikan dapat 

mengatasi tiga keterbatasan (mental, fisik, dan psikis) anak 

tunanetra. Tiga keterbatasan anak tunanetra dipandang penting 

untuk diatasi khususnya dalam kemampuan penjumlahan. 

5. Mengatasi Keterbatasan Anak Tunanetra 

a. Orientasi Mobilitas 

Dari karakteristik yang telah diketahui menunjukkan 

bahwa anak- anak tunanetra memerlukan perhatian khusus 

dari berbagai kalangan diantaranya guru. Para guru yang 

menangani anak tunanetra memerlukan kemampuan yang 

tepat dalam menentukan strategi pembelajaran bagi anak 

tunanetra. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang 

jelas mengenai isu yang komplek dalam penyusunan suatu 

program pembelajarannya. Pendekatan baru untuk 

mengajar anak tunanetra dapat dilakukan dengan 

pemberian latihan-latihan yang lebih banyak terhadap 
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kemampuannya. Misalnya latihan dengan menggunakan 

tongkat putih (white cane) agar dapat berpergian dengan 

aman, mandiri, dan efektif. Kegiatan latihan ini dikenal 

dengan orientasi mobilitas atau mobility training. Orientasi 

sendiri diartikan sebagai kemampuan mengetahui posisi 

diri berkaitan dengan objek-objek lain yang berada dalam 

ruang tertentu. Sedangkan mobilitas adalah kemampuan 

untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, objek atau 

lingkungan tertentu secara aman, mandiri, dan efektif. 

Dengan demikian, latihan-latihan tersebut akan dapat 

membantu anak tunanetra untuk lebih aktif dalam 

kehidupan
10

. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

pemberian Latihan-latihan merupakan salah satu bentuk 

orientasi mobilita yang sangat baik agar mereka mengenal 

keadaan di sekitarnya dan menjadi lebih aktif dalam 

kehidupan. 

Lebih jauh lagi, tujuan diberikannya program 

pembelajaran yang menitik beratkan pada orientasi mobilitas 

adalah sebagai berikut 

1) Dapat meningkatkan kemampuan reflek bersyarat 

sehingga proses kemampuan gerak dapat 

terintegrasi melalui proses pembelajaran. 

2) Agar perkembangan gerak dan pertumbuhan anak 

tunanetra sejalan dengan kemampuan dominan 

yang telah dimilliki. 

3) Agar lebih mendorong kemampuan perspektif 

sensomotorik. 

4) Dapat membantu kelancaran proses pembelajaran 

dan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

                                                             
10 Agustyawati dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 41. 
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5) Agar mampu melampaui masa transisi dari 

kehidupan lingkungan sekolah ke arah lingkungan 

masyarakat.
 11

: 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

tujuan program pembelajaran yang menitik beratkan 

orientasi mobilitas agar peserta didik meningkatkan 

kemapuan motoric peserta didik agar lebih mendoring 

kelancaran proses pembelajaran sehingga terciptanya 

transisis dari kehidupan sekolah  lalu menglamai kemajuan 

menuju lingkungan masyarakat. 

b. Komunikasi Efektif 

Selain latihan-latihan untuk meningkatkan 

kemampuan anak tunanetra dalam bahasan sebelumnya, 

maka dibutuhkan pula komunikasi yang bersifat efektif 

secara verbal maupun nonverbal
12

.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami komunikasi akan mampu menjembatani antara 

pencapaian tujuan pembelajaran dengan keterbatasan-

keterbatasan yang dialami oleh yang bersangkutan.  

Kriteria komunikasi tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1) Menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai 

dengan situasi yang sebenarnya. Hindari 

penggunaan kata-kata ―di sini‖ atau ―di sana‖. 

Gunakanlah kata-kata ―di sebelah kirimu‖ atau 

―dua langkah di depanmu‖. 

2) Menggunakan analogi-analogi atau 

perbandingan dalam menyampaikan sesuatu 

                                                             
11

 Agustyawati dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus, 118. 
12

 Khairun Nisa, Sambira Mambela, and Luthfi Isni Badiah, ―Karakteristik 

Dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus,‖ Jurnal Abadimas Adi Buana 2, no. 1 

(2018): 33–40. 
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agar dapat memberikan kejelasan. Misalnya 

―cobalah berjalan sepuluh langkah ke depan 

tanpa suara berisik seperti semilirnya angin di 

pagi hari‖. 

3) Menggunakan tanda-tanda khusus yang dapat 

ditangkap dengan baik oleh pendengaran. 

Misalnya, penggunaan bola plastik yang 

dimodifikasi dengan media bunyi gemerincing 

untuk memberikan arah yang dituju. 

4) Menggunakan rabaan dalam mengenali suatu 

model. Misalnya, di saat memberikan 

pengetahuan gelombang dalam pembelajaran 

hendaknya menggunakan media yang memiliki 

cekungan longitudinal pada sisi atas dan bawah 

serta dapat bergetar menirukan suara gelombang 

lautan saat disentuh dan digerakkan. 

5) Menggunakan media prototipe untuk mengenali 

ukuran suatu objek sebagai model dan 

mengenali bagian-bagiannya. Misalnya prototipe 

pesawat terbang. 

6) Menggunakan manipulasi gerak dalam upaya 

memahami suatu gerak melalui penjelasan guru. 

Misalnya di saat memberikan pola gerakan 

―pivot‖ atau gerakan memutar dengan salah satu 

kaki yang menjadi tumpuannya yang sering 

dilakukan dalam permainan bola basket. Guru 

harus memberikan arahan gerak pada anak 

melalui kegiatan meraba gerak kaki guru yang 

sedang melakukan gerak pivot.
 13

 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami kriteria komunikasi yang tepat untuk peserta 

didik tunanetra adalah menggunakan Bahasa yang tepat, 

menggunakan analogi-anaogi/perbandingan, tanda-tanda 

                                                             
13 Agustyawati dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus, 121. 
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khusus, enggunakan rabaan dalam mengenali suatu benk 

agar memudahkan mereka untuk menerima apa yang 

guru sampaikan. 

b. Alat Bantu 

Selanjutnya, untuk mengatasi keterbatasan anak 

tunanetra juga dilakukan dengan menggunakan alat-alat 

bantu
14

. Alat pendidikan bagi tunanetra dapat dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu alat pendidikan khusus, alat 

bantu dan alat peraga. 

1) Alat pendidikan khsusus yang meliputi reglet 

dan stylus, mesin tik braille, komputer dengan 

program braille, printer braille, kalkulator 

bicara, abacus, kertas braille, penggaris braille, 

dan kompas bicara. 

2) Alat bantu khsusus yang meliputi alat bantu 

perabaan sebagai sumber belajar menggunakan 

buku-buku dengan huruf braille, alat bantu 

pendengaran sebagai sumber belajar 

diantaranya talking books (buku bicara), kaset 

(suara binatang), CD, dan kamus bicara. 

3) Alat peraga taktual atau audio, dapat diamati 

melalui perabaan atau pendengaran, yang 

meliputi benda asli (seperti makanan, 

minuman, binatang peliharaan, tubuh anak itu 

sendiri, tumbuhan, elektronik, dan kaset), 

benda asli yang diawetkan (seperti binatang 

liar), benda asli yang dikeringkan (seperti 

herbarium dan insektarium), benda tiruan 

(seperti model kerangka manusia), gambar 

timbul (seperti grafik dan diagram), gambar 

timbul skematik (seperti benua, pulau, dan 

                                                             
14 Ratih Putri Pratiwi, Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus, 

50. 
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denah), peta timbul, globe timbul, papan baca, 

dan papan paku
15

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami tunanetra memerlukan alat-alat bantu yang 

berguna bagi penunjang aktivitasnya dalam 

kehidupan sehari-hari yang mengalami keterbatasan 

dalam penglihatan alat-alat bantu itu berupa audion 

dan media timbul. 

Demikianlah diantara hal-hal yang dapat 

diupayakan untuk mengatasi keterbatasan bagi 

mereka yang mengalami gangguan penglihatan. 

Selain upaya-upaya dari keluarga, guru, dan orang-

orang disekitarnya juga dapat dibantu dengan 

menggunakan alat-alat khusus. 

B. Strategi Pembelajaran  

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Untuk mengurai dan paham akan makna strategi 

pembelajaran kita harus memahami dulu apa itu strategi dan 

apa itu pembelajaran. Kata ―strategi‖ memiliki arti struktur 

umum kegiatan yang dijadikan rencana untuk pelaksanaan 

sebuah kegiatan yang didalamnya melibatkan banyak unsur 

yang harus diatur, sedangkan ―pembelajaran‖ merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

perolehan ilmu, pengetahuan, penguasaan, kemahiran, tabiat, 

serta pembentukan sikap, dan kepercayaan pada peserta didik. 

Dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik
16

. 

                                                             
15 Rukiah, ―Model Pembelajaran Baca Al-Qur‘an Bagi Siswa Tunanetra Di 

Slb Ab Bukesra Ulee Kareng Banda Aceh", 6. 
16 Suvriadi Panggabean et al., Konsep Dan Strategi Pembelajaran (Medan 

:Yayasan Kita Menulis, 2021), 8. 
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Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di pahami 

strategi pembelajaran merupakan suatu serangkaian rencana 

kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu 

pembelajaran dan disusun untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

Selanjutnya, metode merupakan upaya untuk 

mengimplementasikan rencana yang telah dibuat dalam 

kegiatan nyata agar tujuan tercapai secara optimal. Metode 

digunakan untuk merealisasikan startegi pembelajaran yang 

telah ditetapkan.
 
Sedangkan istilah metode tidak terlepas dari 

istilah teknik dan taktik mengajar. Keduanya merupakan 

penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara 

yang dilakukan orang dalam rangka mengimplementasikan 

suatu metode, yaitu cara yang harus dilakukan agar metode 

yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Hal ini berarti 

bahwa ketika seseorang hendak menerapkan suatu metode 

sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. 

Sedangkan taktik adalah gaya seseorang dalam 

melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Misalnya ada 

dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah 

dalam situasi yang sama maka mereka akan melakukannya 

secara berbeda. 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa untuk 

menerapkan suatu strategi yang telah direncanakan 

memerlukan metode-metode. Dalam upaya pelaksanaan 

metode tersebut maka guru memerlukan teknik yang tepat dan 

taktik tertentu. Selanjutnya dalam strategi bukan hanya 

berkenaan dengan metode namun juga pemanfaatan berbagai 

sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Kesemuanya itu 

merupakan hal-hal yang direncanakan dan dilaksanakan guna 

mencapai tujuan yang hendak di capai dalam pembelajaran. 
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2. Klasifikasi Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran secara umum dapat 

diklasifikasikan menjadi 5  yaitu  

a. Strategi pembelajaran langsung 

b. Strategi pembelajaran tidak langsung 

c. Strategi pembelajaran interaktif,  

d. Strategi pembelajaran pengalaman,  

e. Strategi pembelajaran mandiri
17

. 

Adapun uraian dari klasifikasi strategi pembelajaran 

adalah sebagai berikut di bawah ini: 

a. Strategi pembelajaran langsung 

Merupakan strategi yang banyak diarahkan oleh 

guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi 

atau membangun keterampilan secara bertahap. Strategi 

ini mudah untuk direncanakan dan digunakan namun 

lemah dalam mengembangkan kemampuan- kemampuan, 

proses-proses, dan sikap yang diperlukan untuk 

pemikiran kritis dan hubungan interpersonal serta belajar 

kelompok. Pembelajaran langsung ini biasanya bersifat 

deduktif. Dengan demikian, dalam strategi ini guru 

menjadi pusat perhatian selama pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami strategi pembelajaran langsung adalah strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses 

penyampaian materi secara verbal dari seorang guru 

kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa 

dapat menguasai materi pelajaran secara optimalz 

b. Strategi pembelajaran tidak langsung 

                                                             
17 Panggabean et al, Konsep Dan Strategi Pembelajaran, 20. 
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Strategi pembelajaran ini sering disebut inkuiri, 

induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan 

dan penemuan. Berlawanan dengan strategi pembelajaran 

langsung, pembelajaran tidak langsung pada umumnya 

berpusat pada peserta didik. Jika dalam pembelajaran 

langsung guru berperan sebagai penceramah maka dalam 

pembelajaran tidak langsung guru berperan sebagai 

fasilitator. Guru mengelola lingkungan belajar dan 

memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat. 

Strategi ini memiliki kelebihan-kelebihan yaitu 

mendorong kerertarikan dan keingintahuan peserta didik, 

menciptakan alternatif dan menyelesaikan masalah, 

mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan 

interpersonal dan kemampuan yang lain, pemahaman 

yang lebih baik, dan mengekspresikan pemahaman. 

Sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah 

memerlukan waktu yang panjang dan outcome sulit 

diprediksi. Strategi ini tidak cocok jika peserta perlu 

mengingat materi dengan cepat. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami Pembelajaran tak langsung lebih banyak berpusat 

pada siswa. Dengan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa, maka kecepatan belajar ditentukan oleh siswa itu 

sendiri, sehingga siswa tidak diharuskan menyelesaikan 

secepatnya bagian-bagian yang sulit dipelajari. 

c. Strategi pembelajaran interaktif 

Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi 

dan sharing di antara peserta didik. Hal tersebut 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan dan 

pengetahuan guru atau temannya dan untuk membangun 

alternatif berfikir dan merasakan. Kelebihan strategi ini 

adalah peserta didik dapat belajar dari teman dan gurunya 

untuk membangun keterampilan sosial dan dapat 

mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen 
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yang rasional. Sedangakan kekurangan strategi ini sangat 

bergantung pada kecakapan guru dalam menyusun dan 

mengembangkan dinamika kelompok- kelompok peserta 

didik. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami pembelajaran interaktif merupakan proses yang 

memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri 

dalam keseluruhan proses, baik secara mental maupun 

secara fisiik. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

merupakan faktor penting, kegiatan aktif ini seharusnya 

tidaklah  hanya berupa keterlibatan secara fisik belaka, 

tetapi hal yang lebih utama adalah keterlibatan mental 

atau intelektual, khususnya keterlibatan intelektual-

emosional. 

d. Strategi pembelajaran pengalaman (experiental) 

Disebut juga pembelajaran empirik yang merupakan 

pembelajaran berorientasi pada kegiatan induktif, 

berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. 

Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi 

perencanaan menuju penerapan kepada konteks yang lain 

adalah faktor kritis dalam pembelajaran empirik yang 

efektif. Kelebihan dari strategi ini adalah meningkatkan 

partisipasi peserta didik, meningkatkan sifat kritis peserta 

didik, dan meningkatkan analisis peserta didik sehingga 

dapat dapat menerapkan pembelajaran pada situasi yang 

lain. Sedangkan kekurangannya adalah penekanannya 

hanya pada proses bukan pada hasil, keamanan siswa, 

biaya mahal, dan memerlukan waktu yang lama. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami strategi pembelajaran empirik berorientasi pada 

kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan 

berbasis aktivitas. 
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e. Strategi pembelajaran mandiri 

Merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan 

untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan 

peningkatan diri. Fokus strategi ini adalah pada 

perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan 

bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan 

teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. 

Kelebihan dari strategi ini adalah membentuk peserta 

didik yang mandiri dan bertanggungjawab. Sedangkan 

kekurangannya adalah peserta didik yaitu pada peserta 

didik sekolah dasar dimana mereka belum dewasa 

sehingga sulit menggunakan pembelajaran mandiri. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami strategi pembelajaran mandiri adalah suatu proses 

belajar yang mengajak siswa melakukan tindakan 

mandiri yang melibatkan terkadang satu orang, biasanya 

satu kelompok. Tindakan mandiri ini dirancang untuk 

menghubungkan pengetahuan akademik dengan 

kehidupan sehari-hari secara sedemikian rupa untuk 

mencapai tujuan yang bermakna. 

3. Komponen Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang 

mengacu kepada seperangkat komponen yang saling 

bergantung satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. 

Menurut Junaedi, dkk. dalam buku strategi pembelajaran 

dijelaskan bahwa komponen-komponen strategi pembelajaran 

adalah Guru, Peserta Didik, Tujuan, Bahan Pelajaran, 

Kegiatan Pembelajaran, Metode, Alat, Sumber Pelajaran, 

Evaluasi, Situasi  atau lingkungan
18

. 

Adapun penjelasan uraian dari komponen-komponen 

strategi pembelajaran tersebut adalah: 

                                                             
18 Junaedi, dkk., Stretegi Pembelajaran, 15. 
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a. Guru 

Guru adalah subjek paling penting dalam 

keberlangsungan pendidikan. Tanpa guru, sulit 

dibayangkan bagaimana pendidikan dapat berjalan. 

Bahkan meskipun ada teori yang mengatakan bahwa 

keberadaan orang/manusia sebagai guru akan berpotensi 

menghambat perkembangan peserta didik, tetapi 

keberadaan orang sebagai guru tetap tidak mungkin 

dinafikan sama sekali dari proses pendidikan
19

 . 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami guru adalah pelaku pembelajaran dan merupakan 

faktor yang terpenting. Ditangan gurulah sebenarnya 

letak keberhasilan pembelajaran. Komponen guru tidak 

dapat dimanipulasi oleh komponen lain. Sebaliknya, guru 

dapat memanipulasi kompenen lainnya. 

b. Peserta didik 

Peserta didik adalah individu yang sedang dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik 

maupun psikis menurut fitrahnyamasing-masing
20

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami peserta didik merupakan komponen yang 

melakukan kegiatan belajar dalam rangka 

mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata 

sehingga tercapailah tujuan belajar 

c. Tujuan 

Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan 

harapan, yaitu apa yang diharapkan dari siswa sebagai 

hasil belajar
21

.  

                                                             
19 Dja‟far Siddik, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Cita 

Pustaka Media, 2006), 39. 
20 Desmita, Psikologi Perkembangan PPeserta Didik (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012). 



56 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami  tujuan merupakan dasar yang digunakan sebagai 

landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan 

evaluasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, penentuan 

tujuan merupakan komponen utama yang harus 

ditentukan oleh guru. 

d. Bahan Pelajaran 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan 

tidak tertulis
22

.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami  bahan pelajaran   merupakan   medium   untuk   

mencapai   tujuan pembelajaran. Bahan pelajaran berupa 

materi yang tersusun sistematis dan dinamis sesuai 

dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tuntutan masyarakat. 

e. Kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran adalah proses pendidikan 

yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan 

yang semakin lama semakin meningkat dalam 

pengetahuan, pikir, sikap dan kebiasaan-kebiasaan, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup
23

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami  untuk mencapai tujuan pembelajaran secara 

                                                                                                                                   
21 Irwan Budiana et al., Strategi Pembelajaran (Malang: Literasi Nusantara 

Abadi, 2022), 10. 
22 M Sobry Sutikno, Strategi Pembelajaran (Indramayu: Adanu Abimata, 

2021), 35. 
23 Pratiwi Bernadetta Purba et al., Kurikulum Dan Pembelajaran (Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2021), 21. 
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optimal maka dalam menentukan strategi pembelajaran 

perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan proses pembelajaran. 

f. Metode 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan 

guru untuk mengimplementasikan 

rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk 

kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan pembelajaran
24

  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami metode pembelajaran adalah cara pendidik 

memberikan pelajaran dan cara peserta didik menerima 

pelajaran pada waktu pelajaran berlangsung, baik dalam 

bentuk memberitahukan atau membangkitkan. 

g. Alat 

Media pengajaran adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta perangsang peserta didik untuk 

belajar
25

 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat di 

pahami alat dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang 

digunakan dalam rangka mencapai tujuan. Alat memiliki 

fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan yang 

dibedakan menjadi dua, yaitu alat verbal dan alat bantu 

nonverbal. Alat verbal dapat berupa suruhan, larangan, 

perintah, dan lain-lain. Sedangkan nonverbal dapat 

berupa globe, peta, papan tulis, slide show dan lain-lain. 

 

                                                             
24 Eliyyil Akbar, Metode Belajar Anak Usia Dini (Jakarta: Prenada Media, 

2020), 7. 
25 Mustofa Abi Hamid et al., Media Pembelajaran (Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2020), 20. 
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h. Sumber pelajaran 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

dijadikan sebagai acuan, referensi, atau rujukan dalam 

pembelajaran
26

.  

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat di 

pahami sumber pelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai tempat atau rujukan untuk 

menentukan bahan pembelajaran. Sumber belajar dapat 

berasal dari masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan, 

misalnya manusia, buku, media massa, museum, dan 

lain-lain. 

i. Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan 

informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu 

telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu 

dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah 

ada selisih di antara keduanya
27

.  

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat di 

pahami evaluasi merupakan komponen yang berfungsi 

untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah 

tercapai atau belum. Selain itu berfungsi untuk 

menentukan perbaikan terhadap strategi pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

j. Situasi atau lingkungan 

Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang 

mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat didalam 

                                                             
26 Bintang Petrus Sitepu, Pengembangan Sumber Belajar (Palangkaraya: 

Rajawali Pers, 2014), 34. 
27 Ibadullah Malawi and Endang Sri Maruti, Evaluasi Pendidikan (Magetan: 

AE MEDIA GRAFIKA, 2016), 4. 
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pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai 

ujung tombak proses pembelajaran disekolah
28

  

Berdasarkan penjelsan uraian diatas dapat di pahami 

lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan 

fisik (misalnya iklim, madrasah, dan letak madrasah), dan 

hubungan antar insan (misalnya dengan teman, dan 

peserta didik dengan orang lain). Contoh dari situasi ini 

misalnya menurut isi materi seharusnya pembelajaran 

menggunakan media masyarakat untuk pembelajaran, 

diubah dengan menggunakan metode lain misalnya 

kliping karena kondisi masyarakat sedang tidak 

memungkinkan. 

Berdasarkan penjelsan uraian diatas dapat di pahami 

komponen penting strategi pembelajaran adalah guru, peserta 

didik, tujuan, bahan pembelajaran , kegiatan pembelajara, 

metode, alat, sumber belajar, evaluasi, dan situasi  belajar 

merupakn sebuh kesatuan yangpnting dalam strategi 

pembelajaran. 

C. Pembelajaran Al-Qur’an 

1. Pengertian pembelajaran Al-Qur’an 

Mengingat sangat pentingnya Al-Qur‘an sebagai pemberi 

syafaat pedoman dan petunjuk hidup bagi umat Islam maka 

umat Islam harus mampu membaca alquran dengan baik dan 

benar sesuai dengan kaidah atau aturan membaca ayat Al-

Qur‘an. Hal ini sesuai dengan wahyu pertama yang Allah 

turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi 

Wasallam Allah memberikan perintah pertama untuk 

membaca seperti yang termaktub dalam firman Allah berikut 

ini yaitu : 

 

                                                             
28 Moh Suardi, Belajar & Pembelajaran (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 

12. 
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Artinya : ―Bacalah dengan [menyebut] nama Tuhanmu 

Yang menciptakan, (1) Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 

Pemurah, (3) Yang mengajar [manusia] dengan perantaraan 

kalam . (4) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. (5) ― (Q.S Al-Alaq [96]:1-5)
29

 

Berdasarkan ayat Al-Qur‘an di atas dapat diketahui 

bahwa sejak awal agama Islam sudah menyerukan kepada 

manusia untuk membaca sebab wahyu Allah pun tidak dapat 

diterima dan dipahami oleh akal manusia tanpa dibaca terlebih 

dahulu, dengan membaca maka akan memudahkan untuk 

memperoleh informasi yang mencakup isi dan memahami 

makna bacaan.  

Di Indonesia pemerintah telah ikut memberikan perhatian 

terhadap ini sebagaimana keputusan bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 128 tahun 1982/44 A 

tahun 82 menyatakan ―perlunya usaha peningkatan 

kemampuan baca tulis Al-Qur‘an bagi umat Islam dalam 

rangka peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur‘an 

dalam kehidupan sehari-hari keputusan ini ditegaskan oleh 

instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1990 tentang 

                                                             
29 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al-Qur’ Terjemah Dan Tajwid Warna, 

(Jakarta Pusat : Beras, 2016), 597. 
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pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan baca tulis Al-

Qur‘an‖.  
30

 

Berdasarkan penjelasan uraian ditas dapat di pahami 

sangat di butuhkan usaha peningkatakemampuan baca tulis 

AlQur‘an sesuai dengan keputusan Menteri dalam negeri dan 

Menteri agam agar dapat menghayati dan mengamalkan Al-

Qur‘an dalam kehidupan sehari-hari.maka  dari itu 

dilaksanakan penambahan mata pelajaran Al-Qur‘an dalam 

kurikulum yang diberlakukan di sekolah-sekolah formal dan 

nonformal saat ini dan pembelajaran Al-Qur‘an tersebut 

menjadi suatu mata pelajaran tersendiri atau tidak digabung 

dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam agar tujuan 

pada pembelajaran Al-Qur‘an dapat dicapai dengan maksimal. 

Pengertian Al-Qur'an menurut Munawwar Khalil adalah 

firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

yang bersifat mukjizat dengan sebuah surat dari padanya yang 

beribadat bagi yang membacanya." Al-Qur'an adalah kitab 

suci yang terakhir diturunkan Allah SWT dengan berbahasa 

Arab melalui lisan nabi Muhammad secara berangsur-angsur 

yaitu selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari." Al-Qur'an sebagai 

kunci dan kesimpulan dari semua kitab suci yang pernah 

diturunkan Allah SWT kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang 

diutus Allah sebelum nabi Muhammad SAW.
31

 

 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami  

pembelajaran Al-Qur'an adalah proses menambah 

pengetahuan, keterampilan dan merubah sikap peserta didik 

melalui kegiatan belajar Al-Qur'an yaitu berupa membaca dan 

menghafal ayat Al-Qur'an dengan tartil, baik dan benar sesuai 

dengan kaidah tajwid yang berlaku. 

                                                             
30 Sri Belia Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020). 
31 Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur‘an, 11. 
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2. Tujuan Pembelajaran Al-Qur’an 

Tujuan pembelajaran Al-Qur'an erat kaitannya dengan 

tujuan pendidikan Islam. Karena materi ajar dalam pendidikan 

Islam berpedoman teguh kepada Al-Qur'an dan Hadits. Oleh 

karena itu dijelaskan terlebih dahulu tujuan pendidikan Islam 

secara garis besar menurut para ahli. Tujuan pendidikan Islam 

menurut Abd ar-Rahman an-Nahlawi adalah mengembangkan 

pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan 

mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya 

bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan 

kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu 

maupun masyarakat. Definisi ini lebih menekankan pada 

kepasrahan kepada Tuhan yang menyatu dalam diri secara 

individual maupun sosial
32

. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

tujuan Pendidikan islam  adalah proses pengembangan 

pemikira, tingkah laku, dan ketaatan dalam beribadah kepada 

Allah SWT.  

Dalam proses pembelajaran Al-Qur'an memiliki tujuan 

sebagai berikut yaitu memberikan pengetahuan Al-Qur'an 

kepada anak didik yang mampu mengarah kepada : 

a. Kemantapan membaca sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah ditetapkan dan menghafal ayat-ayat atau 

surat-surat yang mudah bagi mereka.  

b. Kemampuan memahami kitab Allah secara 

sempurna, memuaskan akal dan mampu 

menenangkan jiwanya 

c. Kesanggupan menerapkan ajaran Islam dalam 

menyelesaikan problema hidup sehari-hari. 

d. Kemampuan memperbaiki tingkah laku murid 

melalui metode pengajaran yang tepat. 

                                                             
32 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan 

Integrative Di Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat (Yogyakarta: Lkis, 2009), 32. 
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e. Kemampuan memanifestasikan keindahan retonka 

dan uslub Al Qur'an. 

f. Penumbuhan rasa cinta dan keagungan Al-Qur'an 

dalam jiwanya.  

g. Pembinaan pendidikan Islam berdasarkan sumber-

sumbernya yang utama dari Al-Qur'an al-Karim
33

. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

tujuan pembelajaran Al-Qur‘an adalah agar peserta didik  

mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, 

memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-

Qur‘an dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 

3. Keberhasilan Dalam Pembelajaran Al-Qur'an 

Proses pembelajaran Al-Qur'an dinyatakan berhasil, 

apabila target pembelajaran yang ditetapkan untuk siswa dapat 

tercapai dengan baik.  

a. Indikator keberhasilan  

Yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu proses 

pembelajaran Al-Qur'an adalah: 

1) Daya serap terhadap bahan pembelajaran yang 

diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara 

individual maupun kelompok.  

2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan 

pembelajaran telah dicapai oleh siswa, baik 

secara individual maupun kelompok
34

. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami indikator kebrhasilan pembelajaran Al-Quran di 

tinujukkan dengan adanya prestasi siswa dan prilaku 

                                                             
33 Tim perumus, Metodologi Pengajaran Agama, ( Yogyakarta : Pustakan 

Pelajar, 2004), (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2004), 39. 
34 Syaiful bahri djmarah dan aswan zain, strategi belajar mengajar, ( Jakarta 

: Rneka Cipta, 2010), 106. 
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yang di harapkan sudah mencapai tujuan yang di 

tetapkan. 

b. Penilaian keberhasilan 

Penilaian keberhasilan adalah suatu proses kegiatan 

untuk menilai berhasil atau tidaknya pembelajaran yang 

dilaksanakan guru. Kegiatan ini penting dilakukan oleh 

guru dalam proses ppembelajaran Al-Qur'an. Kegiatan 

untuk menilai keberhasilan dalam proses pembelajaran 

Al Qur'an dinamakan evaluasi. Evaluasi yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran Al-Qur'an terdiri dari 3 

bentuk evaluasi yaitu: 

1) Tes formatif adalah penilaian yang digunakan 

untuk mengukur satu atau beberapa pokok 

bahasan tertentu dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang daya serap siswa 

terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini 

dimanfatkan untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar dalam bahan tertentu. 

2) Tes subsumatif adalah penilaian yang meliputi 

sejumlah bahan pengajaran dalam waktu 

tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

gambaran dava serap para siswa untuk 

meningkatkan tingkat prestas: belajar siswa. 

Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar dan 

diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor. 

3) Tes sumatif adalah penilaian yang diadakan 

untuk mengukur dava serap siswa terhadap 

bahan pokok-pokok bahasan yang telah 

diajarkan selama satu semester, satu atau dua 

tahun pelajaran. Tujannya adalah untuk 

menetapkan tingkat atau taraf keber hasilan 

belaiar siswa dalam suatu periode pembelajaran 

tertentu. Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan 
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untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat 

(ranking) atau sebagai ukuran mutu sekolah
35

. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami evaluasi dalam pembelajaran Al-Qur‘an adalah 

dengan menerapkan 3 jenis tes yaitu tes fromatif, 

submatif, dan tes sumatif. Dengan jenis tes tersebut dapat 

diukur hasil belajar peserta didik dan dapat di ketahui 

dengan evaluasi dalam menentukan  keberhasilan 

pembelajaran AL-Quran. 

c. Tingkat keberhasilan 

1) Istimewa/maksimal: Apabila seluruh bahan 

pembelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai 

oleh siswa.  

2) Baik sekali/optimal: Apabila sebagian besar 

(76% sampai dengan 99%) bahan pembelajaran 

yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa.  

3) Baik/minimal: Apabila bahan pembelajaran 

yang diajarkan  hanya 60% sampai dengan 75% 

saja dikuasai oleh siswa. 

4) Kurang: Apabila bahan pembelajaran yang 

diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa
36

. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

pembelajaran Al-Qur‘an berdasaran presentase yang 

diukur oleh guru jika semua dapat dikuasi moleh siswa 

maka siswa tersebut berhasil dalam pembelajaran Al-

Qur‘an namun jika bahan pembelajaran yang diajarkan 

peserta didik hanya mengusai kurang dari 60% maka 

pembelajaran ittu tidak berhasil. 

 

                                                             
35 Rina Febriana, Evaluasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 17. 
36 Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-

Qur’an, 32. 
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d. Program perbaikan 

Program perbaikan atau remedial dilakukan jika 

bahan pem belajaran yang diajarkan kurang dari 60% 

dikuasai oleh siswa atau terdapat banyak 

kesalahan.Program perbaikan biasanya dilakukan dengan 

kegiatan sebagai  berikut: 

1) Mengulang bacaan siswa dari halaman awal 

pada jilid buku panduan yang dipelajarinya. 

2) Mengulang bacaan siswa yang salah ketika ujian 

kenaikan jilid pada halaman tertentu yang 

hendak dikuasai kembali dari 1 jilid buku 

panduan yang dipelajarinya
37

. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami program perbaikan bagi siswa yang tidak 

mencapai apa yang di tergetkan maka program perbaikan 

yang bisa di lakukan peserta didik adalah mengulang dari 

awal ataupun mengulang kembalui pada bagian yang 

masih belum dikuasai. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan  

a. Tujuan 

Tujuan adalah pedoman sebagai sasaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Maka tujuan dalam 

pembelajar an Al-Qur'an harus dirumuskan secara jelas. 

Dalam merumuskan tujuan pembelajaran Al-Qur'an 

terdapat unsur unsur yang harus diperhatikan yaitu:  

1) Audience.  Siswa. 

2) Behavior.  Dapat membaca bacaan Al-Qur'an.  

3) Condition. Dengan menggunakan buku panduan. 

                                                             
37 Kadek Ayu Astiti, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Penerbit Andi, 

2017), 12. 
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4) Degree. Dengan baik dan benar sesuai dengan 

kaidah tajwid dll
38

. 

Adapun penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai 

berikut di bawah ini: 

1) Audience 

Audience (pelajar, siswa, mahasiswa), adalah 

pelaku yang menjadi kelompok sasaran 

pembelajaran, yaitu siswa. Dalam Tujuan 

pembelajaran harus dijelaskan siapa siswa yang 

mengikuti pelajaran itu
39

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami audience Adalah peserta didik yang akan 

belajar. Pada unsur audience tentunya yang akan 

menjalani proses pembelajaran adalah peserta didik. 

2) Behavior 

Behavior (perilaku yang dapat diamati sebagai 

hasil belajar), adalah perilaku spesifik khusus yang 

diharapkan dilakukan siswa setelah selesai 

mengikuti proses pembelajaran
40

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami behavior adalah perilaku menarik yang akan 

dimunculkan oleh peserta didik setelah proses 

belajar dalam pelajaran tersebut . 

                                                             
38 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), 67. 
39 Amanda Yuli Yanti, ―Kemampuan Guru Dalam Merumuskan Tujuan 

Pembelajaran PPKn Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukoharjo,‖ in Seminar 
Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan 

Persekolahan Dan Kemasyarakatan, 2018, 1–9. 
40 Ina Magdalena, Aldiansyah Aldiansyah, and Khuzaifatu Waro, 

―Meningkatkan Kualitas Mengajar Guru Dengan Memperhatikan Tujuan 
Pembelajarannya Di SD Bina Bangsa Kalideres Jakarta Barat,‖ NUSANTARA 2, no. 3 

(2020): 473–86. 
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3) Condition 

Condition (persyaratan yang perlu dipenuhi 

agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, adalah 

kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang 

digunakan pada saat siswa diuji kinerja belajarnya
41

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami condition adalah kondisi yang berarti 

batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau 

alat yang digunakan peserta didik pada saat ia tes.     

4) Degree  

Degree (tingkat penampilan yang dapat 

diterima), adalah derajat atau tingkatan keberhasilan 

yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam 

mempertunjukkan perilaku hasil belajaran
42

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami Degree ialah tingkat keberhasilan siswa 

dalam mencapai perilaku tersebut. Tingkat 

keberhasilan dapat ditunjukkan dengan batas 

minimal dari keterampilan suatu perilaku yang 

dianggap dapat diterima. 

b. Guru  

Guru adalah subjek paling penting dalam 

keberlangsungan pendidikan. Tanpa guru, sulit 

dibayangkan bagaimana pendidikan dapat berjalan. 

Bahkan meskipun ada teori yang mengatakan bahwa 

keberadaan orang/manusia sebagai guru akan berpotensi 

menghambat perkembangan peserta didik, tetapi 

                                                             
41 Ibid, 4. 
42 Ibid, 4. 
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keberadaan orang sebagai guru tetap tidak mungkin 

dinafikan sama sekali dari proses pendidikan
43

 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami guru adalah tenaga pendidik yang memberikan 

materi pembelajaran Al-Qur‘an dan menirukan bacaan 

Al-Qur'an dengan baik benar sesuai dengan kaidah 

tajwid, makharijul huruf serta irama lagunya kepada 

siswa di sekolah. Maka diharapkan guru yang 

mengajarkan pembelajaran Al-Qur‘an sudah memikki 

kompetensi dan kemampuan di bidang Al-Qur‘an atau 

sudah lulus dalam sertifikasi guru.  

c. Siswa  

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang belum 

dewasa yang memiliki fitrah (Potensi), baik secara fisik 

maupun psikis, yang memerlukan usaha, bantuan dan 

bimbingan orang lain yang lebih dewasa, untuk 

mengembangan dirinya melalui proses pendidikan pada 

jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu
44

 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami seorang siswa harus dapat bersikap hormat dan 

tawadhu' terhadap guru yang memberikan pembelajaran 

Al-Qur‘an. Agar ilmu yang didapat mudah diterima, 

berkah dan bermanfaat bagi sesama manusia 

d. Kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran adalah proses pendidikan 

yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan 

yang semakin lama semakin meningkat dalam 

                                                             
43 Dja‟far Siddik, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam, 39. 
44 Saputra, ―Hakekat Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Pendidikan 

Islam.‖, 9. 
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pengetahuan, pikir, sikap dan kebiasaan-kebiasaan, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup
45

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami pola umum kegiatan pembelajaran adalah 

terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dan bahan 

pembelajaran sebagai perantaranya. Kegiatan 

pembelajaran Al-Qur‘an dapat dikata kan berhasil jika 

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang di tetapkan. 

e. Bahan dan alat evaluasi  

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan 

informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu 

telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu 

dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah 

ada selisih di antara keduanya
46

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat 

di dalam pembelajaran yang sudah dipelajari oleh siswa 

untuk kepen tingan tes evaluasi. Maka bahan evaluasi 

yang akan diujikan kepada siswa tidak boleh di luar 

materi pembelajaran yang dipelajarinya selama ini. 

f. Suasana evaluasi 

Suasana kelas merupakan hal penting yang had 

diperhatikan oleh guru atau tim penguji selama 

pelaksanaan evaluasi. Karena hal ini sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan siswa dalam evaluasi pembelajaran 

Al-Qur‘an
47

.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami suasana kelas pada saat dilaksanakan evaluasi 

                                                             
45 Purba et al., Kurikulum Dan Pembelajaran, 11. 
46 Malawi and Maruti, Evaluasi Pendidikan, 4. 
47 Febriana, Evaluasi Pembelajaran, 15. 
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harus tertib dan nyaman, sehingga tidak mengganggu 

konsentrasi siswa yang sedang an membaca Al-Qur‘an. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran Al-Qur‘an yaitu tujuan, guru, siswa, 

kegiatan belajar, bahan dan alat evaluasi, dan suasana 

evaluasi. Poin-poin tersebut sangat perlu di perhatikan 

oleh pendidik dalam pembelajaran Al-Quran. Poin-poin 

tersrbut harus benar-benar di seusiakan denga napa yang 

di butuhkan. 

D. Strategi Pembelajaran Al-Qur’an Bagi Peserta Didik 

Tunanetra 

1. Pengertian Pembelajaran Al-Qur’an pada Peserta 

Didik Tunantera  

Pembelajaran untuk peserta didik penyandang tunantera 

pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pembelajaran 

peserta didik pada umumnya. Hanya saja, ketika dalam 

pelaksanaannya memerlukan modifikasi agar sesuai dengan 

peserta didik yang melakukan pembelajaran tersebut, yang 

dalam hal ini adalah peserta didik tunanetra sehingga pesan 

atau materi yang disampaikan dapat diterima ataupun dapat 

ditangkap dengan baik dan mudah oleh peserta didik tunanetra 

tersebut dengan menggunakan semua sistem inderanya yang 

masih berfungsi dengan baik sebagai sumber pemberi 

informasi
48

. 

Berdasarkan penejelasan uraian diatas dapat di pahami 

pembelajaran Al-Qur'an pada peserta didik tunanetra 

bertujuan menjadikan peserta didik menjadi diri yang terampil 

dalam membaca Al-Qur‘an secara benar, lancar, serta dapat 

memahaminya sesuai dengan materi pembelajaran Al-Qur‘an 

yang diajarkan meskipun dengan hendaya yang mereka miliki.  

                                                             
48 Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat (Metode Pembelajaran & Terapi 

Untuk Anak Berkebutuhan Khusus) (Yogyakarta: KATAHATI, 2010), 83. 
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Kegiatan membaca dan menulis Al-Qur‘an merupakan 

salah satu bidang pembelajaran pada mata pelajaran PAI yang 

sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai. Tanpa memiliki 

kemampuan baca tulis yang memadai sejak dini, seseorang 

akan mengalami kesulitan belajar dikemudian hari, karena 

membaca menulis tidak hanya berguna untuk mata pelajaran 

PAI saja, tetapi juga berguna untuk mata pelajaran lainnya.  

Peserta didik tunanetra mengalami keterbatasan dalam 

penglihatan, dimana keterbatasan ini menjadi faktor 

penghambat bagi mereka untuk dapat menguasai komponen 

dasar pendidikan tersebut. Meskipun mereka memiliki 

kekurangan secara fisik, namun mereka memunyai 

kemampuan lain, kemampuan lain di sini berarti mengacu 

pada kemampuan inteligensi yang cukup baik dan daya ingat 

yang kuat. 

Sehingga mereka berhak mendapatkan pengajaran Al-

Qur‘an yang sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu, 

pembelajaran Al-Qur‘an pada peserta didik tunanetra adalah 

proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang 

menyandang tunanetra dan lingkungannya, yang diciptakan 

dan dirancang untuk mendorong, menggiatkan, mendukung 

dan memungkinkan terjadinya anak tunanetra belajar, 

sehingga berorientasi pada pengembangan kemampuan 

membaca, menulis dan memahami isi kandungan Al-Qur‘an. 

2. Metode Pembelajaran Al-Qur’an pada Peserta Didik 

Tunanetra  

Pada dasarnya metode yang digunakan untuk peserta 

didik tunanetra hampir sama dengan peserta didik normal, 

hanya yang membedakan ialah adanya beberapa modifikasi 

dalam pelaksanaannya, sehingga para peserta didik tunanetra 
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mampu mengikuti kegiatan pembelajaran yang bisa mereka 

ikuti dengan pendengaran ataupun perabaan
49

. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami 

pembelajaran Al-Qur‘an pada peserta didik tunanetra bisa 

dilakukan dengan bermacam- Metode pembelajaran Al-Qur‘an 

pada peserta didik tunanetra adalah suatu proses, prosedur, 

cara, langkah yang harus ditempuh dalam usaha 

menyampaikan pengetahuan, memberikan bimbingan 

membaca dan menulis Al-Qur‘an, dan memersiapkan peserta 

didik tunanetra untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari di masyarakat.  

Menurut Ardhi Widjaya dalam bukunya yang berjudul 

―Seluk-beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya‖, 

beberapa metode yang dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan fungsi pendengaran dan perabaan pada 

pembelajaran Al-Qur‘an, tanpa harus menggunakan 

penglihatan, antara lain Metode Ceramah, Metode Tanya 

Jawab, Metode Diskusi, Metode Sorogan, Metode Bandongan, 

Metode Drill
50

. 

Adapun penjelasan dari urian di atas adalah sebagai 

berikut di bawah ini:  

a. Metode Praktik Perabaan Al-Qur‘an Braille 

Metode praktik perabaan adalah metode yang di 

dalamnya guru dan peserta didik saling berinteraksi 

dalam praktik pembelajaran yaitu dengan perabaan 

menyentuh Al-Qur‘an barille. Guru membimbing siswa 

dengan mengarhkan tangan untuk menyentuh huruf 

braille lalu guru mengucapkan atau menjelaskan bunyi 

dari huruf tersebut.  

                                                             
49 Lagita Manastas, Strategi Mengajar Siswa Tunanetra (Yogyakarta: 

KYTA, 2014), 21. 
50 Ardhi Widjaya, Seluk-Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya 

(Yogyakarta: Javalitera, 2012), 63. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa 

metode praktik perabaan merupan metode yang mendasar 

bagi peserta didik tunanetra di karenakan ia tidak 

memilikikemapuan fungsi melihat mereka menandalkan 

perabaan untuk membaca secara umum maupun 

membaca Al-Quran dalam bentuk braille atau yang di 

sebut dengan Al-Qur‘an Braille. 

Adapun Langkah-langkah metode Praktik Perabaan 

Al-Qur‘an Braille,  Patokan arab Braille sudah ditentukan 

oleh UNESCO. Beberapa hal dasar yang perlu diketahui 

untuk membaca Al-Qur‘an Braille adalah sebagai berikut 

: 

1) Berdoa dahulu 

2) Membaca dari kiri ke kanan. Tidak seperti aksara 

Arab (kanan ke kiri) 

3) Susunannya secara berurutan dari kiri ke kanan 

yaitu huruf, harokat, huruf, harokat, dan 

seterusnya sampai ketemu tanda wakof. 

4) Susunan surah-nya sama dengan susunan Al-

Qur‘an awas. 

5) Huruf arab Braille terenkripsi dalam kode titik. 

Seperti titik pada permainan gaple, terdapat enam 

titik. Titik-titik ini merangkum semua huruf, 

harokat dan tanda wakof dalam Al-Qur‘an. 

 

b. Metode Ceramah  

Metode ceramah ialah cara penyampaian sebuah 

materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada 

peserta didik. Metode ceramah dapat diikuti oleh 

tunantera karena dalam pelaksanaan metode ini pendidik 

menyampaikan materi pelajaran dengan penjelasan lisan 

dan peserta didik mendengar penyampaian materi dari 

pendidik.  
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami 

metode ceraamah bagi peserta didik tunanetra adalah 

guru menjelaskan materi pembelajaran Al-Qur‘an yang 

dapat di dengar oleh peserta didik melalui sura tanpa 

harus menggunakan indra penglihatan dengan begitu 

peserta didik dapat merekam apa yang di jelaskan melalui 

indra pendengaran. 

Langkah – langkah pembelajaran metode ceramah dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

1) Tahap Persiapan 

a) Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 

b) Menentukan pokok – pokok materi yang 

akan diceramahkan 

c) Mempersiapkan alat bantu. 

2) Tahap Pelaksanaan 

a) Pembukaan : merupakan Langkah yang 

menentukan keberhasilan pelaksanaan 

metode ini. 

b) Penyajian  : tahap penyampaian materi 

pembelajaran dengan cara bertutur agar 

ceramah berkualitas sebagai metode 

pembelajaran maka guru harus menjaga 

perhatian siswa agar tetap terarah pada 

materi pembelajaran yang sedang 

disampaikan. 

c) Penutupan  : ceramah harus ditutup 

dengan pokok – pokok materi agar materi 

pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai 

siswa tidak terbang kembali. Ciptakan 

kegiatan – kegiatan yang memungkinkan 

siswa tetap mengingat materi pelajaran. 

 

c. Metode Tanya Jawab  

Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran 

dengan cara pendidik mengajukan pertanyaan dan peserta 

didik menjawab atau suatu metode di dalam 
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pembelajaran dimana pendidik bertanya sedangkan 

peserta didik menjawab tentang materi yang ingin 

diperolehnya. Peserta didik tunanetra mampu mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan metode tanya jawab, 

karena metode ini merupakan tambahan dari metode 

ceramah yang menggunakan indera pendengaran.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami 

metode tanya jawab bagi peserta didik tunanetra adalah 

pada saat dalam pembelajaran guru menyampaikan 

materi dengan metode tanya jawab peserta didik tidak 

perlu menggunakan indra penglihatan karena metode 

tanya jawab bisa di lakukan hanya dengan mengucapkan 

kata yang bisa tersampaikan dengan indra pendengaran. 

Pada dasarnya ada dua pertanyaan yang perlu 

diajukan, yakni pertanyaan ingatan dan pertanyaan 

pikiran: 

1) Pertanyaan ingatan, dimaksudkan untuk 

mengetahui hingga sejauh mana pengetahuan 

sudah tertanam pada siswa. Biasanya pertanyaan 

berpangkal kepada apa, kapan, di mana, berapa, 

dan yag sejenisnya. 

2) Pertanyaan pikiran, dimaksudkan untuk 

mengetahui hingga sejauh mana cara berpikir 

anak dalam menanggapi suatu persoalan. 

Biasanya pertanyaan ini dimulai dengan kata 

mengapa, bagaimana. 

Berhasil tidaknya metode tanya jawab, sangat 

bergantung kepada tehnik guru dalam mengajukan 

pertanyaanya. Metode tanya jawab biasanya 

dipergunakan apabila: 

1) Bermaksud mengulang materi pelajaran. 

2) Ingin membangkitkan siswa relajar. 

3) Tidak terlalu banyak siswa. 
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4) Sebagai selingan metode ceramah. 

 

d. Metode Diskusi  

Metode diskusi adalah salah satu alternatif metode 

yang dapat dipakai oleh seorang pendidik di kelas dengan 

tujuan dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan 

pendapat para peserta didik. Peserta didik tunanetra dapat 

mengikuti kegiatan belajar belajar yang menggunakan 

metode diskusi, mereka dapat ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan diskusi itu karena dalam metode diskusi, 

kemampuan daya fikir peserta didik untuk memecahkan 

suatu persoalan lebih diutamakan. Dan metode ini bisa 

diikuti tanpa menggunakan indera penglihatan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami 

metode diskusi dapat di gunakan peserta didik tunanetra 

dalam memecahkan masalah yang di sajikan dalam 

pembelajaran AL-Qur‘an tentunya dalam metode ini 

peserta didik bisa menggunakan indra pendengaran tanpa 

harus menggunakan indra penglihatan. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan 

diskusi diantaranya sebagai berikut: 

1) Guru mengemukakan masalah yang akan 

didiskusikan, apa tujuan masalah itu 

didiskusikan dan garis besar dalam pemecahan 

masalah  

2) Pelajar-pelajar di bawah pimpinan guru 

membentuk kelompok- kelompok diskusi.  

3) Pelajar-pelajar berdiskusi dalam kelompoknya. 

Pada waktu pelajaran diskusi, guru berkeliling 

untuk menjaga ketertiban atau mendorong 

pelajar misalnya mengarahkan diskusi dan 

menjawab pertanyaan,  

4) Kelompok-kelompok diskusi melaporkan hasil 

yang telah dicapainya, hasil-hasil yang telah 



78 

dilaporkan itu ditanggapi atau dinyatakan oleh 

anggota dari kelompok lain. Tanggapan atau 

pertanyaan ini pada akhirnya harus ditanggapi 

atau dijawab olehguru agar pelajar mengetahui 

mana yang benar salah,  

5) Pelajar- pelajar mencatat hasil diskusi 

 

e. Metode Drill  

Metode drill atau latihan adalah suatu metode dalam 

menyampaikan pelajaran dengan menggunakan latihan 

secara terus menerus sampai peserta didik memiliki 

ketangkasan yang diharapkan. Peserta didik tunanetra 

mampu mengikuti metode ini jika materi yang 

disampaikan dan media yang digunakan mampu 

mendukung mereka untuk memahami materi pelajaran. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami 

metode drill dapat di lakukan oleh peserta didik tunanetra 

dalam pembelajaran Al-Qur‘an karena pembelajaran Al-

Qur‘an di perlukan pengulangan secara terus-menerus 

sehingga peserta didik dapat paham apa yang di pelajari. 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami metode pembelajarn Al-Qur‘an bagi peserta didik 

tunanetra tidak jauh berbeda dengan  metode yang 

digunakan dalam pembelajaran ana kawas. Semua 

metode bisa dipakai seusai dengan kreatifitas guru dan 

kemampuan peserta didik. 

Agar metode drill dapat efektif dan berpengaruh 

positif terhadap pembelajaran Al-Qur‘an, guru 

hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1) Metode drill diberikan hanya pada bahan atau 

tindakan yang bersifat otomatis.  

2) Sebelum latihan dimulai, siswa hendaknya 

diberi pengertian yang mendalam tentang apa 
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yang akan dilatih dan kompetensi apa yang 

harus dikuasai.  

3) Latihan untuk pertama kalinya hendaknya 

bersifat diagnosis, kalau pada latihan pertama, 

pelajar tidak berhasil, maka guru mengadakan 

perbaikan, lalu penyempurnaan.  

4) Latihan tidak perlu lama asal sering 

dilaksanakan, ingat hukum joss, 5 x 2 lebih baik 

dari 2 X 5, artinya 5 kali latihan dua jam lebih 

baik dari 2 kali tapi 5 jam. Peserta didik harus 

mengetahui bahwa latihan itu mempunyai nilai 

guna dalam hidupnya.  

5) Sifat latihan, yang pertama harus bersifat 

ketetapan yang kemudian kecepatan dan 

akhirnya kedua-duanya dimiliki peserta 

didik.kecepatan dan akhirnya kedua-duanya 

dimiliki peserta didik. 

3. Media Pembelajaran Al-Qur’an pada Peserta Didik 

Tunanetra  

Seperti yang kita ketahui anak tunanetra memunyai 

keterbatasan dalam indera penglihatannya sehingga mereka 

memerlukan pelayanan khusus serta media pembelajaran yang 

khusus juga agar mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dan 

mencapai citacitanya seperti anak-anak normal lainnya.
51

 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

Media pembelajaran Al-Qur‘an pada peserta didik tunanetra 

adalah sarana atau alat khusus yang digunakan peserta didik 

tunanetra untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih 

mudah dalam membaca dan menulis Al-Qur'an. Adapun 

media yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‘an 

                                                             
51 Yopi Sartika, Ragam Media Pembelajaran ADAPTIF untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta: Familia, 2013),  42. 
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pada peserta didik tunanetra ialah Al-Qur‘an Braille, Al-

Qur‘an Digital, Al-Qur‘an Audio, dan Reglet Stylus
52

. 

Adapun penjelasan uraian diatas adalah sebagai berikut di 

bawah ini:  

1) Al-Qur‘an Braille  

Braille adalah sejenis tulisan sentuh yang digunakan 

oleh para tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh seorang 

Perancis yang bernama Louis Braille yang juga 

merupakan seorang tunanetra. Dengan munculnya tulisan 

braille juga memunculkan yang namanya Al-Qur‘an 

braille sebagai media membaca Al-Qur‘an bagi tunanetra. 

Sebagai muslim, tanpa terkecuali, mustahil untuk 

berlepas diri dari Al-Qur‘an
53

.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami Al-

Qur‘an barille salah satu varian Mushaf Standar 

Indonesia yang ditulis dengan simbol Braille dan telah 

dibakukan serta diperuntukkan bagi para tunanetra atau 

orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan 

Satu set Al-Qur‘an huruf braille tebalnya 1.500 

halaman yang dibagi dalam 30 buku masing-masing satu 

juz. Jika ketebalan mushaf Al-Qur‘an biasa 5-10 cm, 

maka mushaf Al-Qur‘an braille 100 cm dengan ukuran 

25 x 30,5 cm.  Selain itu, mushaf Al-Qur‘an braille 

memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan 

mushaf Al-Qur‘an yang biasa kita gunakan. Jika mushaf 

Al-Qur‘an biasa beratnya tidak sampai 1 kg, maka 

mushaf Al-Qur‘an braille beratnya 22 kg.  

Tunanetra belajar huruf-huruf braille sama juga pada 

braille Arab yang terdiri dari 6 buah titik timbul. Posisi 

                                                             
52 Ardhi Widjaya, Seluk-Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya, 62. 
53 Faridatul Husna Widiarti, ―Penggunaan Media Al-Qur‘an Braille Book 

Dan Braille Digital Bagi Tunanetra Di Surakarta,‖ Profetika: Jurnal Studi Islam 19, 
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titik-titik di atas adalah posisi huruf braille yang dibaca 

dari kiri ke kanan. Sementara itu, kesulitan belajar lebih 

didefinisikan sebagai ganguan perseptual, konseptual, 

memori, maupun ekspresif dalam proses belajar.  

2) Al-Qur‘an Digital  

Bagi mereka yang mengalami ketunanetraan setelah 

dewasa kondisi ini membuat tingkat kepekaan jemari 

mereka dalam meraba huruf-huruf hijaiyyah braille sudah 

sangat jauh berkurang. Hingga untuk belajar membaca 

Al-Qur‘an berformat hijaiyyah braille juga menjadi 

tantangan tersendiri yang pada akhirnya beberapa 

diantara mereka terpaksa harus menunda keinginannya 

untuk bisa mengakses Al-Qur‘an secara langsung. 

Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, kendala 

pada kepekaan tangan bisa sedikit dikurangi dengan 

adanya Digital Al-Qur‘an yang bisa dengan mudah 

diakses lewat komputer bicara untuk tunanetra. Para 

penyandang tunanetra dimudahkan dalam berinteraksi 

dengan Al-Qur‘an. Mereka bisa mengakses baik Al-

Qur‘an dalam bahasa aslinya, Arab, maupun terjemahan 

dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Bahkan bisa 

mencari ayat-ayat Al-Qur‘an yang mereka butuhkan 

dengan fasilitas indeks yang ada
54

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami komputer bicara adalah Komputer biasa 

dilengkapi dengan software yang bisa mengubah tulisan 

yang dikonversikan dengan suara. Di layar tetap ada. 

Software ini memang didesain khusus untuk tunanetra, 

 

 

                                                             
54 Nuraini Apriliana, ―Pemanfaatan Komputer Bicara Dalam Memenuhi 

Kebutuhan Informasi Tunanetra Di Yayasan Mitra Netra,‖ 2015, 4. 
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3) Al-Qur‘an Audio  

Satu harapan yang indah adalah terwujudnya satu 

keinginan agar mushaf Al-Qur‘an bisa diakses oleh siapa 

pun, tanpa terkecuali. Karena Al-Qur‘an adalah petunjuk 

bagi seluruh manusia. Media audio berkaitan dengan 

indera pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan 

dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non 

verbal. Ketika satu keping CD/DVD dimasukkan ke 

dalam VCD/DVD player dan kemudian muncul panduan 

suara: ―Selamat datang dalam program pengembangan 

aksesibilitas terhadap mushaf Al-Qur‘an bagi mereka 

yang berkebutuhan khusus. Tekan satu untuk pilih surat, 

tekan dua untuk pilih juz..., masukkan pilihan ayat yang 

anda inginkan..., tekan satu untuk bacaan arab tekan dua 

untuk terjemahan...‖. Dengan remot kontrol para 

penyandang tunanetra bisa dengan leluasa mengakses Al-

Qur‘an audio. Mereka bisa mencari ayat ke berapa dari 

surat apa di dalam Al-Qur‘an audio tersebut
55

. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami Al-Qur‘an audio akan sangat efektif bila dengan 

menggunakan bunyi dan suara, dapat merangsang 

pendengar untuk menggunakan daya imajinasinya 

sehingga penyandang tunanetra dapat menvisualisasikan 

pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. 

4) Reglet dan Stylus  

Reglet dan stylus adalah alat atau segala sesuatu 

yang dipakai untuk mengerjakan dan atau dipakai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran membaca dan menulis Al-

Qur‘an adalah dengan reglet dan penanya atau ―stylus‖. 

Mengingat peserta didik tunanetra memunyai 

                                                             
55 Albertia Youlanda, Irma Salamah, and Ade Silvia Handayani, ―Aplikasi 

Untuk Al-Qur‘an Audio Juz 30 Bagi Penyandang Tunanetra Menggunakan Voice 
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keterbatasan di dalam mengamati secara visual, maka 

media pembelajaran membaca dan menulis braille 

menggunakan reglet dan stylus. Yang digunakan untuk 

memelajari huruf-huruf hijaiyah
56

.  

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di pahami 

eglet digunakan untuk membuat titik-titik timbul yang 

akan membentuk suatu pola yang mengacu pada huruf-

huruf Braille. Benda ini yang sangat membantu 

berkembangnya pelajaran di kalangan tunanetra yang 

tidak dapat membaca secara normal.  

4. Langkah-langkah Pembelajaran Al-Qur’an pada 

Peserta Didik Tunanetra  

Langkah-langkah pembelajaran Al-Qur‘an pada peserta 

didik tunanetra adalah urutan cara mengenai proses interaksi 

antara pendidik dengan peserta didik yang menyandang 

tunanetra dan lingkungannya, yang diciptakan dan dirancang 

untuk mendorong, menggiatkan, mendukung dan 

memungkinkan terjadinya anak tunanetra belajar, sehingga 

berorientasi pada pengembangan kemampuan membaca, 

menulis dan memahami isi kandungan Al-Qur‘an
57

.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di pahami 

dalam pembelajaran peserta didik tunanetra memerlukan 

prosedur pembelajran sama seperti pada peserta didik normal 

lainnya, yaitu di perlukannya Langkah-langkah dalam 

pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat tercapai 

tujuannya dengan baik.. 

Sesungguhnya proses pembelajaran Al-Qur‘an pada 

peserta didik tunanetra di Sekolah Luar Biasa tidak berbeda 

dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja membutuhkan 

modifikasi dalam pelaksanaannya. Berikut ini langkah-

                                                             
56 Rahmawati, ―Kegiatan Pengembangan Diri Dalam Menggali Potensi 

Anak Tunanetra Di Panti Tunanetra Aisyiyah Ponorogo.‖, 3. 
57 Lagita Manastas, Strategi Mengajar Siswa Tunanetra, 40. 
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langkah pembelajaran Al-Qur‘an pada peserta didik tunanetra 

yang terbagi dalam tiga tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 

dan Evaluasi
58

. 

Adapun penjelasan uraian di atas adalah sebagai berikut 

di bawah ini:  

a. Perencanaan pembelajaran Al-Qur’an pada 

peserta didik tunanetra  

Langkah penyusunan perencanaan pembelajaran Al-

Qur‘an pada peserta didik tunanetra pada dasarnya 

hampir sama dengan penyusunan perencanaan 

pembelajaran pada umumnya. Pendidik menyusun 

silabus dan RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. 

Namun dalam langkah-langkah pembelajaran tersebut 

yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam 

perencanaan pembelajaran pada peserta didik tunanetra 

adalah sebagai berikut :  

1) Menetapkan bidang kajian/mata pelajaran yang 

akan dipadukan 

2) Memelajari standar kompetensi dan kompetensi 

dasar bidang kajian/mata pelajaran.  

3) Memilih atau menetapkan tema/topik pemersatu. 

Dengan ketentuan sebagai berikut :   

a) Tema yang dipilih harus memungkinkan 

terjadinya proses berpikir pada diri 

peserta didik.  

b) Ruang lingkup tema disesuaikan usia 

dan perkembangan peserta didik 

termasuk minat, kebutuhan, dan 

kemampuan peserta didik.  

c) Membuat matrik atau bagan hubungan 

kompetensi dasar dan tema atau topik 

pemersatu
59

. 
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Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat di 

pahami perencanaan pembelajaran agama Islam yang 

baik (khususnya pembelajaran Al-Qur‘an) bagi peserta 

didik tunanetra ialah pembelajaran khusus yang 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tunanetra, 

dengan mengacu pada apa, bagaimana dan dimana 

pembelajaran itu dilakukan. Seperti tentang apa yang 

diajarkan, bagaimana metode-metode pembelajaran yang 

akan diterapkan, serta dimana tempat pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan anak-anak tunanetra.  

b. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an pada 

peserta didik tunanetra  

Dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‘an pada 

peserta didik tunanetra, pada dasarnya sama dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada umumnya. Hanya saja 

ketika pelaksanaanya memerlukan modifikasi agar sesuai 

dengan peserta didik yang melakukan pembelajaran 

tersebut, yang dalam hal ini adalah peserta didik 

tunanetra.Pertama-tama pendidik harus menguasai 

karakteristik/strategi pembelajaran yang umum pada 

peserta didik normal, meliputi tujuan, materi, alat, cara, 

lingkungan, dan aspekaspek lainnya. Langkah berikutnya 

adalah menganalisis komponen-komponen mana saja 

yang perlu atau tidak perlu dirubah/dimodifikasi dan 

bagaimana serta sejauh mana modifikasi itu dilakukan 

jika perlu. Pada tahap berikutnya, pemanfaatan indera 

yang masih berfungsi secara optimal dan terpadu dalam 

praktek/proses pembelajaran memegang peranan yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar. 

Dalam pelaksanaannya meliputi beberapa kegiatan, 

antara lain :  

 

                                                                                                                                   
59 Purba et al., Kurikulum Dan Pembelajaran, 27. 



86 

1) Kegiatan Awal  

Kegiatan awal merupakan pendahuluan dalam 

suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk 

membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran
60

.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami pada kegiatan awal ini, pendidik 

menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. Dengan 

berdoa bersama, kemudian pendidik mengecek 

kehadiran dengan mengadakan presensi serta 

mengaitkan kehidupan sehari-hari menggunakan 

pokok bahasan yang akan dipelajari. Pendidik 

menyuruh peserta didik untuk membaca surat-surat 

pendek yang meraka hafal secara bersama-sama 

sebelum memulai pembelajaran yang akan 

dilakukan. Kemudian pendidik mulai menjelaskan 

tujuan pembelajaran.  

2) Kegiatan Inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai Kompetensi Dasar. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
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Kegiatan ini dilakuan secara sistematis dan 

sistemik
61

.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami pada kegiatan inti ini, pendidik 

menyampaikan materi pembelajaran Al-Qur‘an 

dengan menggunakan metode dan media yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran. Agar peserta didik lebih memahami 

materi tersebut, pendidik harus mengulang-ulang 

untuk menjelaskan kembali materi yang diajarkan. 

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

pemahaman peserta didik, pendidik dianjurkan 

untuk melakukan interaksi, seperti misalnya dengan 

memberikan tanya jawab kepada peserta didik 

tentang materi Al-Qur‘an yang diajarkan.  

3) Kegiatan Penutup  

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat 

dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan 

tindak lanjut
62

.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami sama halnya dengan proses kegiatan penutup 

untuk peserta didik normal lainnya, sebelum 

mengakhiri pembelajaran, pendidik mengevaluasi 

sejauh mana materi yang disampaikan dapat 

dipahami oleh peserta didik. Yakni dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada peserta didik secara 

lisan maupun tulisan yang terkait dengan materi Al-

                                                             
61 Warni Tune Sumar and Intan Abdul Razak, Strategi Pembelajaran Dalam 

Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill (Yogyakarta :Deepublish, 2016), 19. 
62
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Qur‘an yang diajarkan. kemudian diakhiri dengan 

berdoa. 

Dengan adanya rangkaian kegiatan yang 

semacam ini, maka semua aspek tersebut akan 

tergambarkan sebagai bagian dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) atau skenario 

pembelajaran.  

Adapun dalam pelaksanaannya, kegiatan yang 

bisa dilakukan oleh peserta didik tunanetra ialah 

dengan menggunakan indera peraba dan indera 

pendengarannya. Keterbatasan pada indera 

penglihatan tidak menyurutkan niat/menghalangi 

seseorang dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

Keterbatasan fisik dan pola gerak inilah yang 

membedakan kegiatan pembelajaran dengan peserta 

didik normal lainnya. Oleh karena itu, pada setiap 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentunya 

harus lebih disesuaikan dengan kondisi peserta didik 

tunanetra. 

c. Evaluasi hasil pembelajaran Al-Qur’an pada 

peserta didik tunanetra  

Evaluasi pembelajaran pada peserta didik tunanetra 

adalah proses hasil dari keterampilan, pengetahuan, sikap 

dan nilai belajar. Evaluasi hasil pembelajaran pada 

umumnya berupa bentuk tes formatif maupun sumatif
63

.  

Berdasarkan penejlasan uraian di atas dapat di 

pahami sama halnya dengan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran 

Al-Qur‘an bagi peserta didik tunanetra, pelaksanaannya 

tidak jauh berbeda dengan peserta didik normal pada 

umumnya. Hal yang membedakannya yaitu pada materi 

tes atau soal dan teknik pelaksanaan tes. Materi tes atau 
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pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik tunanetra 

tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan 

persepsi visual. Namun apabila menggunakan tes tertulis, 

soal diberikan dalam huruf braille atau menggunakan 

reader (pembaca) apabila menggunakan huruf awas. 

Sedangkan pada evaluasi pembelajaran secara umum 

atau secara khusus dalam pembelajaran Al-Qur‘an untuk 

peserta didik tunantera yang dapat digunakan, ialah 

sebagai berikut Evaluasi balikan dan  evaluasi hasil 

belajar
64

. 

Adapun pnejelasan urian di atas adalah sebagai 

berikut :  

1) Evaluasi balikan (feed back) dari proses 

kegiatan  

Evaluasi tersebut digunakan sebagai umpan 

balik hasil kegiatan peserta didik dapat dipakai 

sebagai titik tolak perencanaan program tindak 

lanjut dari kegiatan peserta didik. Seperti misalnya 

pendidik memberikan contoh bacaan yang salah 

dalam Al-Qur‘an, kemudian peserta didik dituntut 

untuk menganalisis dan membetulkan apabila 

bacaan tersebut salah. 

2) Evaluasi hasil kegiatan belajar  

Evaluasi hasil kegiatan belajar dilakukan setelah 

latihan maka sebagai kelengkapan dari hasil belajar 

peserta didik dapat diberikan soal-soal yang berbeda 

dan setingkat. Kemajuan dapat dilihat dari hasil 

evaluasi tersebut. Seperti meminta peserta didik 

untuk membaca dan menulis surat-surat Al-Qur‘an.  

                                                             
64 Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-
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Berdasarkan penjelasan uraian di atas dapat di 

pahami dengan beberapa kriteria tersebut, seorang 

pendidik dapat memilih atau menentukan hasil belajar 

yang akan dinilai. Dengan demikian pendidik dapat 

menentukan teknik apa yang akan digunakan dalam 

menilai hasil pembelajaran Al-Qur‘an pada peserta didik 

tunanetra tersebut.  Dari langkah-langkah pembelajaran 

Al-Qur‘an pada peserta didik tunanetra tersebut, seorang 

pendidik (kelas maupun mata pelajaran tertentu) 

seharusnya berkemampuan menyajikan kegiatan 

pembelajaran yang lebih menekankan pada komunikasi 

yang bersifat efektif yang dilakukan secara verbal 

maupun non verbal, dimaksudkan agar komunikasi pada 

pembelajaran tersebut mampu menghadapi hambatan-

hambatan yang disebabkan oleh adanya hendaya 

penglihatan yang dimilikinya. 
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