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ABSTRAK 

PENGETAHUAN KEAGAMAAN SISWA TUNAGRAHITA MAMPU DIDIK 

KELAS VII SMPLB PKK PROVINSI LAMPUNG  

Reza Arum Sagita 

 Hidup manusia tidak bisa di pisahkan dengan pendidikan. Pendidikan menjadi 

bekal utama yang harus di miliki manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat 

memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk, serta mampu mengembangkan 

pola pikirnya untuk menggapai tujuan hidup yang hendak di capai dalam 

keberlangsungan hidupnya. Pengetahuan keagamaan juga mempunyai peran yang 

dominan agar hidup manusia tetap stabil dan terarah pada jalan yang benar di dunia 

saat ini dan di akhirat kelak.  

Siswa tuangrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya 

yang menjadi pertanyaan bagaimana pengetahuan keagamaan yang di miliki siswa 

tunagrahita? Dan apakah siswa tunagrahita mampu menggemban pengetahuan 

keagamaan (Aqidah, Akhlaq, Ibadah, dan Al-Qur’an)? Ini yang menjadi rumusan 

masalah karna peneliti tertarik dengan permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki siswa tunagrahita dan 

mampukah siswa tunagrahita mengemban ke 4 aspek yang ada dalam pengetahun 

keagamaan. 

 Metode penelitian yang peneliti gunakan disini yaitu penelitian kealitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu pengamatan 

(observasi) dan wawancara (interview) sebagai metode primer/pokok dan 

dokumentasi sebagai metode skunder/penunjang. 

 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan keagamaan siswa 

tunagrahita bevariatif mulai dari baik hingga kurang baik. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan penelitian kepada 6 orang siswa tunagrahita mampu didik kelas 

VII di SMPLB PKK Provinsi Lampung mengenai pengetahuan keagamaannya. 

Pengetahuan kegamaan siswa tunagrahita di bidang aqidah, akhlak menunjukan 

angka baik. Dalam bidang ibadah siswa tunagrahita kurang baik, dan dalam hal Al-

Qur’an setengah dari jumlah siswa menjawab dengan benar dan sisanya tidak 

menjawab sama sekali. Bagi sebagian orang menganggap siswa tunagrahita yang 

memiliki IQ dibawah rata-rata tidak akan mampu mengemban pengetahuan 

keagamaan namun pada kenyataannya tidak semua siswa yang memiliki keterbatasan 

mental tidak mampu mengemban pengetahuan keagamaan. 

  

Kata Kunci : Pengetahuan Keagamaan (Aqidah, Akhlaq, Ibadah, dan Al-Qur’an) 







MOTTO 

 

                              

                

 

Artinya: “dan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan menyakini 

bahwasanya Al-Qur’an itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka 

beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah 

adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan 

yang lurus.” (Q.S. Al-Hajj: 54)
1
 

                                                             
 

1
 Departemen Agama RI, Al-ur’an dan Terjemahannya,  (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004). 

h.332. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Judul merupakan gambaran atau cerminan dari pokok permasalahan yang 

akan dibahas untuk mendapatkan kesatuan makna dan menghindarkan 

kesalahpahaman dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan 

terhadap isi dan tujuan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

 Judul yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah :”Pengetahuan 

Keagamaan Siswa Tunagrahita Mampu Didik Kelas VII SMPLB PKK Provinsi 

Lampung”.dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan Keagamaan  

 Pengetahuan (knowledge) hasil dari aktivitas mengetahui, yakni 

tersingkapnya suatu kenyataan kedalam jiwa hingga tidak ada keraguan 

didalamnya.
1
 Keagamaan berasal dari kata “Agama” dan “Ke-an”. Ada yang 

mengatakan bahwa kata agama diambil dari bahasa sansekerta yaitu “a” artinya 

tidak dan “gama” kacau atau kocar-kacir dengan demikian, agama berarti tidak 

kacau tidak kcar kacir.
2
 Agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan 

dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu. Sedangkan ke-an mempunyai arti atau sifat. Dalam arti lain 

agama diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut oleh manusia dalam 

                                                             
1 Eko Hadi Wiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Akar Media, 2007), h.13. 
2
 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung : Rosdakarya, 2006), h.27. 
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usahanya mencari hakekat hidupnya dan yang mengajarkan kepadanya tentang 

hubungannya dengan tuhan, tentang hakikat dan maksud dari segala sesuatu yang 

ada 

 Pengetahuan keagamaan yang dimaksud dalam skripsi ini mengenai ke 

empat aspek yang ada dalam pembelajaran pendidikan agama islam diantaranya 

Aqidah, Aklaq, Ibadah dan membaca Al-Qur’an.  

2.Siswa Tunagrahita 

 Tunagrahita merupakan kata lain dari Retardasi Mental (Mental 

Retardation). Menurut bahasa tuna berarti merugi, grahia berarti pikiran.
3
 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata.
4
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Alasan penulis memilih judul ini berdasarkan pertimbangan sebagai 

berikut : 

1. Pengetahuan keagamaan wajib dimiliki setiap umat manusia yang 

diciptakan oleh Allah SWT baik laki-laki maupun perempuan, bahkan 

baik normal maupun tidak normal (cacat). Ketidaknormalan yang dimiliki 

siswa tunagrahita pun datang dari Allah SWT, maka penulis ingin 

                                                             
 
3
 Nunung Apriyanto, Seluk Beluk Tunagrahita & Strategi Pembelajarannya, 

(Yogyakarta: Javalitera, 2012), h.28.) 
4
 Sutjiati somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 103 
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mengetahui sejauh mana pengetahuan keagamaan yang dimiliki siswa 

tunagrahita. 

2. Untuk mengetahui siswa tunagrahita sanggup atau tidak dalam 

mengemban pengetahuan keagamaan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Hidup manusia tidak bisa di pisahkan dengan pengetahuan. Karena dengan 

pengetahuan, manusia dapat memilah-milah mana yang baik dan yang buruk serta 

mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menggapai tujuan hidup yang 

hendak dicapai dalam keberlangsungan hidupnya. 

Pengetahuan keagamaan juga mempunyai peran yang dominan agar hidup 

manusia tetap stabil dan terarah pada jalan yang benar. Agama menjadi pemandu 

dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan 

bermanfaat. Pengetahuan keagamaan dimksudkan untuk meningkakan potensi 

spiritual dan menjadikan manusia yang berakhlak mulia dan beriman serta 

bertaqwa kepada Allah SWT. 

Pada zaman sekarang ini perkembangan dan perubahan zaman berjalan 

dengan cepat, umat islam belum mampu mensikapi nilai-nilai islam sebagaimana 

ideal ajaran islam itu sendiri. Kondisi umat islam semakin hari semakin tertinggal 

bahkana merosot jauh dari standar ideal sebagaimana yang dikehendaki islam.
5
 

                                                             
5
 Abdul Karim Nafsir, Menggugat Orang Shalat Antara Konsep dan Realitas, (Surabaya : 

AL-Hikmah, 2005), h.5. 
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Komarudin Hidayat dikutip oleh Hujair AH Sanaky menyebutkan bahwa 

pendidikan islam saat ini, orientasi kurikulumnya lebih dari pada belajar agama, 

sehingga outputnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai agama islam tetapi 

perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran islam yang diketahinya.
6
 

Dalam pendidikan islam tidak dikenal adanya diskriminasi hak seseorang 

untuk mendapakan pengetahuan, baik anak-anak maupun orang yang sudah tua 

skalipun, baik orang itu cactat atau normal. Semua orang berhak mendapatkan 

pengetahuan sesuai tingkat kecerdasan dan potensi yang ada pada dirinya yang 

tentunya dimiliki oleh setiap manusia. 

Dalam kenyataannya, hidup manusia tidak pernah statis sejak lahir sampai 

meninggal manusia selalu mengalami perubahan. Perubahan yang dialami 

manusia dimulai dari berbagai perubahan struktur dan fungsi, karena itu 

perubahan ini tergantung pada  hal-hal yang dialami sebelumnya dan 

mempengaruhi hal-hal yang terjadi sesudahnya. 

Perubahan perkembangan anak merupakan hasil proses pematangan dan 

hasil proses belajar. Kehidupan manusia berlangsung dari tahap-tahap perubahan 

mulai dari kelahiran, masa pubertas hingga dewasa. Dalam perubahan ini anak 

akan merasakan perkembangan fisik, perkembangan kognitif (fungsi intelektual), 

perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. 

                                                             
6
 Hujair AH Sanaky, Pradigma Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani 

Indonesia, (Yogyakarta : Safiria Pers, 2003), h.166. 
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Perkembangan-perkembangan ini telah dirasakan atau akan dirasakan oleh 

anak-anak yang mengalami perubahan perkembangan. Namun, ada sebagian anak 

yang tidak mengalami perkembangan sebagaimana yang telah kita bahas tadi. 

Anak-anak ini selain memiliki perilaku yang aneh, mereka tidak 

mengalami perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, 

dan perkembangan sosial dengan baik. Anak-anak yang mengalamai hal seperti 

ini sering disebut dengan keterbatasan mental atau abnormal atau retardasi mental. 

Dengan bekal mental (kecerdasan) mental yang memadai, dinamika hidup 

menjadi lebih indah dan harmonis sebab melalui kecerdasan mental manusia dapat 

merencanakan atau memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan, baik 

untuk diri sendiri dan orang lain.  

Sepanjang waktu selama manusia beraktivitas, ia akan melibatkan mental 

sebagai pengendali motorik tubuh dalam beraktivitas. Oleh sebab itu, kelainan 

atau gangguan alat sensori ini pada seseorang (Mental Subnormal), berarti dia 

telah kehilangan sebagian besar kemampuan untuk mengabstraksi peristiwa yang 

ada dilingkungannya secara akurat.
7
  

Sekitar 1% dari populasi mengalami retardasi mental (Mental Retardation) 

yaitu keterbatasan yang mencakup rentang yang luas dalam perkembagan fungsi 

kognitif. Perkembangan retardasi mental sangat bervariasi, banyak anak dapat 

menjadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu, terutama bila mereka 

                                                             
7
 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Bandung : Bumi 

Aksara, 2007),  h.87  
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mendapatkan dukungan, bimbingan, dan kesempatan pendidikan yang besar. 

sebaliknya, Mereka yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung 

dapat mengalmi kegagalan dalam berkembang atau kemunduran dalam 

hubungannya degan anak-anak lain.
8
 

Setiap aspek perkembangan individu baik fisik, emosi, intelegensi, 

maupun sosial satu sama lain saling mempengaruhi, terdapat hubungan atau 

kolerasi yang positif. Apabila seorang anak dalam fisiknya mengalami gangguan, 

maka ia akan mengalami kemandegan dalam perkembangan aspek lainya. Seperti 

kecerdasanya kurang berkembang dan mengalami kelabilan emosional.
9
  

Jika kita perhatikan banyak sekali perbedaan antara anak yang memiliki 

bekal mental yang memadai dengan anak yang tidak memiliki bekal mental yang  

tidak memadai atau anak yang memiliki keterbatasan mental.  

Dalam ajaran islam telah dinyatakan dalam Firman Allah SWT, dalam 

Q.S. An- Nuur:  61 yang berbunyi : 

                     

             

                                                             
8
 Jeffrey S. Nevid dkk, Psikologi Abnormal, (Jakarta: Erlangga,2005), h.149 

9
 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009),  h.17  
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Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tiak (pua) bagi orang pincang, 

dan tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidk (pula) bagi dirimu sendiri, makan 

(bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri.” (Q.S. An-Nur : 61)
10

 

 

Berdasarkan Firman Allah SWT diatas, jelaslah bahwa jangan sekali-kali 

kita membedakan antara anak yang normal dengan anak yang tidak normal 

(cacat). Walau memang ada perbedaan namun janganlah kita tampakan perbedaan 

itu, karena bagaimanapun keadaan seorang anak tetaplah ia ciptaan Allah yang 

tentunya memiliki kelebihan dari setiap kekurangan. Allah memberikan ayat ini 

bagi kita agar kita memahaminya. 

Definisi prilaku abnormal yaitu hal-hal yang menyimpang baik dari norma 

statistik, maupun sosial. Banyak ilmuan sosial yakin bahwa, kriteria yang paling 

penting adalah bagaimana prilaku tersebut berpengaruh pada pribadi seseorang 

atau kelompok sosial. Menurut kriteria ini prilaku disebut abnormal bila bersifat 

maladaftif (tidak dapat menyesuaian diri dengan keadaan).
11

  

Menurut Bratanata, tunagrahita adalah seseorang yang memiliki tingkat 

kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti 

tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, 

termasuk dalam program pendidikan. 

Menurut The American Assosiation on Mental Deficiency (AAMD), 

seseorang dikategorikan tunagrahita apabila kecerdasannya secara umum di 

                                                             
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro) h.358 
11

 Nurdjannah Taufiq, Pengantar Psikologi Edisi 8 jilid ke-2, (Jakarta: Erlangga), h.242 
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bawah rata-rata dan mengalami kesulitan penyesuaian sosial dalam setiap fase 

perkembanganya.
12

 

Dari kedua teori diatas dapat disimpulkan bahwa tunagrahita adalah 

seseorang yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata pada  umumnya, yang 

tidak mampu menyesuiakan diri atas segala bentuk perkembangan yang terjadi 

dan selalu menggantungkan diri pada orang lain. 

Menurut frankl ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian yang sehat 

(normal)  diantaraya :  

1. Mereka bebas memilih langkah tindakan mereka sendiri. 

2. Mereka secara pribadi bertanggung jawab terhadap tingkah laku hidup 

mereka dan sikap yang mereka anut terhadap nasib mereka. 

3. Mereka tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar diri mereka. 

4. Mereka telah menentukan arti dalam kehidupan yang cocok dengan 

mereka. 

5. Mereka secara sadar mengontrol diri mereka. 

6. Mereka mampu menggungkapkan nilai-nilai daya cipta, nilai-nilai 

pengalman,atau nilai-nilai sikap. 

7. Mereka telaah mampu mengatasi perhatian terhadap diri mereka.
13

 

 

                                                             
12

 Muhammad Efendi, Op.Cit., h.88 
13

 Duane Schultz, Psikologi Pertumbuhan Model-Model Kepribadian Sehat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2005), h.159  
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Kepribadian sehat (normal) adalah kepribadian yang akal kalbunya dapat 

mengendalikan potensi jasadi dan nalurinya berdasarkan pemahaman-pemahaman 

dan norma-norm sosial yang berlaku dimana individu hidup. Sedangkan, 

kepribadian abnormal adalah kepribadian yang kurang mampu mengendalikan 

potensi jasadi dan nalurinya berdasarkan pemahaman-pemahaman dan norma-

norma sosil yang berlaku dimana individu hidup.
14

 

Atas dasar kepribadian yang sehat (normal) diatas, pada dasarnya bagi 

peserta didik yang memiliki kemampuan mental yang memadai bukanlah menjadi 

suatu hal yang sulit bagi mereka dalam pembentukan kepribadian yang sehat dan 

baik maupun dalam proses belajar.  

Sedangkan, bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan mental 

khususnya penderita tunagrahita dalam pembentukan kepribadian dan dalam 

pengetahuan keagamaannya akan mengalami kesulitan. 

Dalam keterbatasan mental (tunagahita) ini kondisi kemampuan jiwanya 

gagal tumbuh dengan wajar. Mental, inteligensi, perasaan dan kemauannya tidak 

komplit. Dalam artian : tidak berkembang secara wajar, mengalami hambatan-

hambatan sehingga pertumbuhannya menjadi abnormal. Karena pertumbuhan 

jiwanya tidak normal, maka akan menyebabkan halangan bagi adaptasi sosialnya, 

si penderita tidak meiliki kemampuan untuk menjaga dan memelihara diri 

sendiri.
15

   

                                                             
 

15
 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Pathologi seks, (Bandung: Alumni,1985), h.38 
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Allah SWT berfirman sebagai berikut : 

             . 

 

 

Artinya: “sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik -baiknya”. (Q.S. At-tiin ayat : 4)
16

 

Dari firman Allah SWT diatas dijelaskan bahwa manusia diciptakan dalam 

bentuk yang sebik-baiknya, walau ada kekurangan seperti yang dirasakan anak 

tunagrahita, sesungguhnya ada kebaikan di balik kekurangan yang mereka miliki. 

Selama ini masyarakat memandang sebelah mata anak-anak yang memiliki 

kekurangan atau cacat, padahal mereka menyandang cacat juga bukan kehendak 

mereka melainkan kehendak dan pemberian dari Alah SWT.  

Bahkan dimasyarakat pengetahuan keagamaan kurang diperhatikan, 

seharusnya mereka lebih diperhatikan terutama dalam bidang pengetahuan 

keagaman agar mereka menjadi anak yang tangguh dalam mengahadapi semua 

tantangan, hambatan yang muncul dalam pergaulan baik di masyarakat dalam 

lingkup lokal nasional, regional maupun global. Selain itu pengetahuan 

keagamaan bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi muslim yang beriman, 

teguh, beramal shaleh, dan berakhlak mulia serta berguna bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. 

Peneliti sangat tertarik dengan judul “Pengetahuan Keagamaan Siswa 

Tunagrahita Mampu Didik kelas VII SMPLB PKK Provinsi Lampung” mengingat 

                                                             
16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro),h597. 
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siswa tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, 

sedangkan pengetahuan keagamaan menjadi pengetahuan yang sangat penting 

serta harus di miliki oleh setiap manusia khusnya muslim, dengan pengetahuan 

keagamaan manusia dapat menata hidupnya dengan baik karna kehidupan tidak 

hanya kita alami di dunia saja namun di akhirat kelak. 

Selasa 4 April 2017 penulis mewawancarai Bapak Munir, S.Ag. selaku 

guru Pendidikan Agama Islam di SMPLB PKK Sukarame Provinsi Lampung, 

mengenai pengetahuan keagamaan siswa siswi kelas VII SMPLB PKK Provinsi 

Lampung khususnya peserta didik tunagrahita mampu didik sebagai berikut : 

Beliau mengatakan “Pengetahuan keagamaan yang dimiliki dan dipelajari 

siswa tunagrahita tentu mencakup keempat aspek yang memang menjadi pokok 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu Aqidah, Akhlaq, Ibadah, dan 

Membaca Al-Qur’an. Namun, pengetahuan yang dapat mereka tampung tidak 

semaksimal siswa normal pada umumnya.” 
17

 

Selanjutnya beliau mengatakan “Ada siswa tunagrahita yang cepat 

menanagkap pengetahuan keagamaan dan ada pula siswa yang lambat, sangat 

lambat bahkan tidak bisa sama sekali.”  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya siswa tunagrahita memiliki potensi dalam mempelajari pengetahuan 

keagamaan, seperti yang dijelaskan ada sebagian siswa yang cepat menangkap 

                                                             
17 Munir, S.Ag., Guru PAI Tunagrahita Mampu Didik, Wawancara, 4 April 2017 
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pembelajaran dan ada yang lambat, sangat lambat bahkan tidak bisa sama sekali. 

Berikut table mengeni pengetahuan keagamaan yang dimiliki siswa tunagrahita : 

 

Tabel 1 

Pengetahuan Keagamaan siswa Tunagrahita Mampu Didik kelas VII 

SMPLB PKK Provinsi Lampung 

 Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

No Nama Siswa Pengetahuan Keagamaan 

Akidah Akhlaq Ibadah Baca  

Al-Qur’an 

1 Astuti Sedang  Sedang Buruk Sedang 

2 Dea Devira Baik Sedang Baik Baik 

3 Ema Ismianda Sangat 

Baik 

Baik Baik Baik 

4 Dea Dheviana Putri Buruk Buruk Sangat 

Buruk 

Sangat 

Buruk 

5 M. Rizky Yoga Saputra Sangat 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 

Sangat Baik 

6 M. Taufiik Saputra Baik Sedang Buruk Sedang 

Sumber: Wawancara Guru Pelajaran PAI SMPLB PKK TP. 2017/2018 

 

Keterangan : 

Sangat Baik : 85-100 

Baik   : 75-84 

Sedang  : 60-74 

Buruk   : 50-59  

Sangat Buruk : 0-49 

 

 Selanjutnya berdasarkan observasi penulis di SMPLB PKK Provinsi 

Lampung terhadap pengetahuan keagamaan yang dimiliki siswa tunagrahita, dapat 

dilihat dari antusias siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam mulai dari 

membaca ayat-ayat pendek sebelum dan sesudah belajar, saling menghormati dan 
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menyanyangi sesama manusia, serta melaksanakan ibadah shalat dzuhur disekolah 

walau hanya sebatas kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswi tunagrahita. 

 Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian di SMPLB PKK Provinsi Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sebelum merumuskan masalah, terlebih dahulu perlu diketahui tentang 

pengertian masalah itu sendiri. Masalah ialah kesenjangan antara sesuatu yang 

diharapkan (das sollen) dengan suatu kenyataan (das sein).
18

 

Stoner (1982) mengemukakan bahwa masalah adalah : 

Masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara 

pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang di rencanakan dengan kenyataan 

adanya pengaduan, dan kompetisi.
19

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masalah adalah sesuatu 

yang mendorong kita untuk mencari pemecahannya. Jika berdasarkan latar 

belakang tersebut diatas, kita bandingkan dengan penyelidikan secara observasi 

dan interview. 

Maka akan timbul gejala mengenai Pengetahuan Keagamaan siswa 

Tunagrahita. 

Berdasarkan prasurfey yang penulis lakukan di SMPLB PKK Provinsi 

Lampung menunjukan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan keagamaan siswa 

                                                             
18

 Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, cet ke-2, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.16 
19

 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, cet ke-8, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h.32 
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tunagrahita mampu didik belum begitu baik. Dengan demikian yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana pengetahuan keagamaan yang dimiliki siswa tunagrahita ?  

b. Apakah siswa tunagahita mampu mengemban pengetahuan keagamaan 

(Aqidah,Akhlaq, Ibadah, dan Al-Qur’an)? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan keagamaan yang dimiliki 

siswa tunagrahita. 

b. Untuk mengetahui mampukah siswa tunagrahita mengemban 4 aspek 

ang ada dalam pengetahuan keagamaan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Memberikan konstribusi bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan 

mental (tunagrahita) dalam pengetahuan keagamaan. 

b. Memberikan konstribusi bagi guru bahwa ada peserta didik yang 

membutuhkan perhatian dalam bidang pengetahuan keagamaan yaitu 

peserta didik yang mengalami keterbatasan mental khususnya anak 

tunagrahita. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi orang tua khususnya, dan 

masyarakat pada umumnya mengenai pengetahuan keagamaan yang 

harus dimiiki siswa tunagrahit 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Pengetahuan Keagamaan 

1. Pengertian Pengetahuan Keagamaan 

 Pengetahuan yang merupakan alih bahasa dari knowledge, dikalangan para 

ahli telah dirumuskan pengertiannya, walaupun ada perbedaan dari para ahli. 

Pengetahuan yang di dapat dari pengalaman disebut pengetahuan pengalaman 

ringkasnya pengetahuan. Sedangkan pengetahuan yang di dapat dari jalan 

keterangan disebut ilmu. Tetapi bahwasanya pengetahuan bukanlah ilmu, tiap-tiap 

ilmu pasti bersendi akan pengetahuan. 

Pengetahuan (knowledge) hasil dari aktivitas mengetahui, yakni 

tersingkapnya suatu kenyataan kedalam jiwa hingga tidak ada keraguan 

didalamnya.
1
 Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah tangga yang 

pertama bagi ilmu untuk mencari keterangaan lebih lanjut melalui aktivitas 

mengetahui tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada 

keraguan didalamnya. 

Keagamaan berasal dari kata “Agama” dan “Ke-an”. Ada yang 

mengatakan bahwa kata agama diambil dari bahasa sansekerta yaitu “a” artinya 

tidak dan “gama” kacau atau kocar-kacir dengan demikian, agama berarti tidak 

kacau tidak kcar kacir.
2
 Agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan 

dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

                                                             
1 Eko Hadi Wiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Akar Media, 2007), h.13. 
2
 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung : Rosdakarya, 2006), h.27. 



16 
 

kepercayaan itu. Sedangkan ke-an mempunyai arti atau sifat. Dalam arti lain 

agama diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut oleh manusia dalam 

usahanya mencari hakekat hidupnya dan yang mengajarkan kepadanya tentang 

hubungannya dengan tuhan, tentang hakikat dan maksud dari segala sesuatu yang 

ada. Agama merupakan suatu kedaan yang ada dalam diri seseorang yang 

mendorong untuk bertingkah sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.
3
 

 Dengan memperhatikan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan keagamaan adalah aktivitas mengetahui tersingkapnya suatu 

kenyataan di dalam jiwa yang bertalian dengan agama yang ditunjukan dengan 

cara menengadakan hubungan dengan-Nya dalam bentuk ibadah tanpa keraguan 

didalamnya.  

2. Dasar Pengetahuan Keagamaan 

 Dasar pengetahuan keagamaan didasarkan kepada filsafat hidup umat 

islam dan tidak didasarkan kepada falsafah hidup suatu negara. Dasar ilmu 

pengetahuan keagamaan adalah islam dengan segala ajarannya, ajaran itu 

bersumber pada Al-Qur’an, maka harus dicari dalam As-Sunah, dan apabila tidak 

ditemukan dalam As-Sunnah, barulah digunakan Ijtihad. As-Sunnah tidah 

bertentangan dengan Al-Qur’an dan Ijtihad tidak bertentangan dengan Al-Qur’an 

dan As-Sunnah. 

 

 

 

                                                             
3
 Jalaludin, Psikologi Agama,  (Jakarta  : Raja Grafindo, 2001), h. 199. 
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a. Al-Qur’an dan As-Sunnah 

 Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah sumber hukum yang absolut/ mutlak 

kebenarannya, sehingga pengetahuan keagamaan tidak boleh menyimpang dalam 

Al-Qur’an dan As-Sunnah.  

 Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa “Al-Qur’an” adalah sumber 

kebenaran dalam islam, dan kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Sedangkan 

sunnah rasul adalah prilaku, jaran-ajaran dan perkataan-perkataan Rasulullah 

sebagai pelaksanaan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an 

dan As-Sunnah tentunya menjadi pedoman hisdp bagi seluruh umat manusia 

khususnya muslim, karna jika kita mempelajari dan mengamalkanya maka hidup 

kita bukan hanya tentram dan teratur di dunia melainkan selamat dan sejahtera di 

akirat. 

b. Ijihad 

Ijtihad berasal dari kata jahd artinya bersungguh-sungguh, berusaha keras 

atau berjuan sekuat tenanga. Adapun menurut istilah ialah bersungguh-sungguh 

menggunakan akal pikiran untu merumuskan dan menetapkan (penilaian) 

hukumatas sesuatu perkara yang tidak ditemukakan kepastian hukumnya dalamAl-

Qur‟an maupuun As-Sunnah. 

Ijtihad disebutkan dalam hadist sebagai alat untuk mencapai ketetapan 

hukum (dan bukan sebagai sumber hukum) .  Sasaran ijtihad adalah segala sesuatu 

yang diperlukan dalam aspek kehidupan termasuk aspek pengetahuan, ijtihad 

harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid tetapi tetap 

berpedoman kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.   
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3. Unsur-Unsur Agama 

 Agama memiliki unsur-unsur yang harus dimiliki oleh umat manusia, 

sebagaimana dijelaskan oleh Harun Nasution adalah sebagai berikut : 

1. Unsur kepercayaan terhadap kekuatan ghaib, dalam agama primitif 

kekuatan ghaib dapat mengambil bentuk-bentuk kekuatan misterius 

(sakti), ruh dan jiwa. Kepercayaan terhadap kekuatan ghaib disini 

dimaksudkan adalah kepercayaan adanya Tuhan yang utama sekali dalam 

setiap paham keagamaan.  

2. Unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia 

ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik 

dengan kekuatan ghaib yang dimaksud. Hubungan baik ini diwujudkan 

dalam bentuk peribadatan, sealu mengingat-Nya, melaksanakan segala 

perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Jadi jika hubungan kita dengan 

kekuatan ghaib sang khalik baik di dunia tentunya akan mempengaruhi 

kehidupan kita kelak di akhirat. 

3. Unsur respons yang bersifat emosional dari manusia. Respons tersebut 

dapat mengambil bentuk rasa takut dan rasa cinta kepada sang pencipta 

Allah Azza Wazalla. 

4. Unsur paham adanya yang kudus (Secret) dan suci dalam bentuk kitab suci 

yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan. Agama adalah 

yang berasal dari tuhan atau hasil renungan yang tergantung pada kitab 

suci.
4
 

                                                             
4
 Muhammad Alim, Op Cit,h. 33-34. 
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4. Materi Dalam Pengetahuan Keagamaan  

Ada beberapa materi pengetahuan keagamaan yang sangat penting untuk 

diberikan dan diperhatikan diantaranya :
5
 

a. Aqidah 

Bentuk jamak dari aqidah adalah „aqaid, artinya ikatan, pautan atau 

sangkutan. Adapun menurut etimologis, akhlak adalah ikatan sangkutan disebut 

demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala 

sesuatu antara makhluk dan khaiq, dalam pengertian teknis akhlak artinya iman 

atau keyakinan.
6
  

Jika diibaratkan dengan bangunan maka aqidah itu merupakan pondasi 

(landasan). Bila pondasi kuat maka bangunan itu akan berdiri kokoh dalam 

mengahadapi tantangan dan bahaya dari luar, sebaliknya bila pndasi rapuh maka 

bangunan itu akan mudah runtuh. Dengan kata la aqidah merupakan ushul (pokok 

atau  asas agama islam).
7
   

Unsur paling penting dari aqidah ialah keyakinan yang bulat dan mutlak 

bahwa Allah itu Esa atau Tunggal, tidak terbilang atau banyak. Keyakinan yang 

bulat dan mutlakyang menjadi inti sari islam. Allah SWT Berfirman :  

                              

      

                                                             
5
 Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyah Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam, (Jaakarta : 

Khatulistiwa Pers, 2013), h. 470. 
6
 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), h.199. 

7
 Rachmat Taufiqq Hidayat, Khazanah Istilah Al-Qur‟a, (Bandung : Mizan, 1994), h.18. 
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Artinya : Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”  (Q.S.Al-

Ikhlas: 1-4)
8
 

b. Akhlaqul Karimah 

 Akhlaq berasal dari bahasa arab akhlaq bentuk jamak kata khuluq atau al-

khuluq yang secara etimologis antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabi’at.
9
 Akhlaq yakni keadaan yang melekatpada jiwa manusia yang 

melahirkan perbuatan baik dan mungkin juga buruk. 

 Menurut Asmaran akhlaq adalah sebagai ilmu tata krama, ilmu yang 

membahas tentang prilaku manusia dan juga memberikan sebuah nilai terhadap 

apa yang dilakukan manusia melalui jenis perbuataannya baik atau buruk menurut 

norma yang berlaku.
10

 

Akhlaq terbagi dalam dua bagian, yaitu akhlaq terhadap Khaliq (yang 

menciptakan) dan akhlaq terhadap makhluk (yang diciptakan). Dardi dua bagian 

ini, akhlaq mengandung semua nilai yang diperlukan manusia untuk kekselamatan 

dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman sebagai 

berikut : 

            

                                                             
 8 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro) h. 

9
 Rachmat Taufiqq Hidayat, Op.Cit., h.18. 

10
Asmaran, Pengertian Studi Akhlak, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), h.1. 
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Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 

(Q.S. Al-Qalam: 4)
11

 

c. Ibadah 

  Secara umum ibadah berarti mencakup prilaku dalam semua aspek 

kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang dilakukan dengan 

ikhlas demi mendapatkan ridha dari Allah SWT. Allah SWT berfirman : 

                 

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku”. (Q.S. Adz-Dzariat:56)
12

 

 

 Dalam pengertian khusus, ibadah adalah prilaku manusia yang dilakukan 

atas perintah Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti shalat 

zakat dll.
13

 Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut : 

                    

                            

          

Artinya :“Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

                                                             
11 Departemen Agama RI, Op.Cit, h 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro) h. 
13

 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2008), h.240. 



22 
 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”. (Q.S. Al-Ankabut:45)
14

 

d. Membaca Al-Qur’an 

 Al-Qur’an merupakan kitab suci umat islam yang menjadi pedoman hidup 

bagi setiap umat islam yang ada di dunia, Allah SWT menjanjikan kesejahteraan 

di dunia dan di akhirat kelak bagi setiap pembacanya. Berinteraksi dengan Al-

Qur’an sama artinya dengan berinteraksi kepada Allah SWT. Semakin kuat kita 

berinteraksi dengan Al-Qur’an maka hubungan kita dengan Allah SWT semakin 

bertambah, kekuataan hubungan dengan Allah SWT merupakan kunci keberkahan 

hidup.
15

  

 Dari ke empat materi pembelajaran yang ada dalam pengetahuan 

keagamaan, materi yang dipelajari siswa tunagahita sesuai dengan Kurikulum 

yang mereka pelajari. SMPLB PKK Provinsi Lampung mengunakan K.13 yang 

semua materinya pun sesuai dengan klasifikasi-klasifikasi siswa berkebutuhan 

khusus.  

 Bagi siswa tunagrahita pembahasan materi pengetahuan keagamaan 

sebagai berikut : 

a. Aqidah yaitu mempelajari materi tentang Iman kepada Allah (Aku percaya 

Allah Maha Pencipta dan Maha Esa) 

b. Akhaq yaitu mempelajari materi tentang meneladani sifat terpuji Nabi 

Muhammad SAW 

c. Ibadah yaitu mempelajari materi tentang Shalat 

                                                             
14

 Departemen Agama RI, Op.Cit, h 
15

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Din Dalam Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2009), h.326 
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d. Al-Qur’an yaiu mempelajari materi tentang membaca Al-Qur’an Surat Al-

Kautsar. 

5. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pengetahuan Keagamaan  

Perlu kita ketahui bahwa pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi atau 

dirubah oleh sesuatu, apalagi dalam hal pengetahuan keagamaan peserta didik 

haruslah benar-benar memahami bidang keagamaan, karena keagamaan bukan 

saja ilmu duniawi melainkan ilmu yang akan dibawa di akhirat kelak. Apabila 

pengetahuan keagamaannya hanya dalam ruang lingkup itu itu saja maka tentu 

pengetahuan keagamaan anak pastilah akan kekurangan bahkan dapat mengalami 

perubahan apabila pengetahuan tersebut tidak diasah secara terus menerus 

tepatnya tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari pada 

itu, ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam bidang pengetahuan 

keagamaan. Adapun yang mempengaruhinya dikemukakan bahwa :   

Pengetahuan dipengaruhi banyak faktor yang terdapat dalam diri individu 

itu sendiri (faktor internal) maupun faktor yang berada diluar individu (faktor 

eksternal). Faktor internal adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul pada 

diri siswa sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal atau keadaan-keadaan 

yang datang dari luar sekolah.
16

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

mempengaruhi pengetahuan siswa khususnya dibidang keagamaan tidak terlepas 

pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (faktor dari dalam diri 

sendiri) dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

                                                             
16

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung : 

Rosdakarya, 2007), h.173. 
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a. Dalam faktor internal ini dibagi menjadi tiga yaitu : 

1) Faktor Jasmani 

Terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor Psikologis 

Terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi dan 

pematangan. 

3) Faktor kelelahan 

Terdiri dari tidur, istirahat, mengusahakan fariasi dalam belajar dan 

sebagainya.
17

 

Faktor eksternal (faktor dari luar diri sendiri) dalam hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan sekitar yang tidak 

mendukung diantaranya : 

1) Lingkunan keluarga, contohnya ketidakharmonisan antara ayah dan 

ibu dan rendahnya ekonomi keluarga 

2) Lingkunan masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh 

(slum area) dan teman sepermainan (peer group) yang nakal. 

3) Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah 

yang buruk, kondisi guru dan alat-alat belajar yang berkualitas 

rendah.  

Adapun faktor-faktor yang mempenngaruhi pengetahuan peserta didik 

yang bersifat khusus,  seperti sindrom psikologi berupa Learning Disability 

                                                             
17

 Slamet, Belajar an Fakor-Faktor yang Mempengaruhinya, ( Jakarta : Rineka Cipta, 

2006), h.54 
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(ketidakmampuan belajar). Sindrom adalah suatu gejala yang timbul sebagai 

indikator adanya keabnormaalan psikis yang menimbulkan peserta didik untuk 

mencapai pengetahuan yang baik eperti peserta didik normal pada umumnya. 

Misalnya : tunagrahita yaitu seseorang yang memiliki IQ dibawah rata-rata yaitu 

IQ dibawah 70, disleksia yaitu ketidakmampuan dalam belajar membaca, disgrafia 

yaitu ketidakmampuan menulis, diskalkulia yaitu ketidakmampuan belajar 

matematika. 

Pendapat lain menyatakan bahwa faktor intern yang mempengaruhi 

pengetahuan peserta didik itu sendiri yang meliputi gangguan atau kekurangan 

kemampuan psiko-fisik peserta didik yaitu sebagai berikut : 

a. Bersifat kognitif (ranah cipta) antara lain seperti, rendahnya kapasitas 

intelektual/intelegensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

b. Bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan 

sikap. 

c. Bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya 

alat-alat indra penglihatan dn pendengaran (mata dan telinga).
18

 

Sedangkan faktor ekstern anak didik meliputi semua situasi dan kondisi 

lingkungan sekitar yang tidak mendukung pencapaian pengetahuan keagamaan 

peserta didik, yaitu sebagai berikut : 

a. Lingkungan Keluarga 

Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak terutama 

dalam bidang keagamaan. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-

                                                             
18

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 203. 
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anaknya, oleh karena itu orang tua wajib membimbing dan mengarahkan anak-

anaknya agar tidak tersesat di dunia dan akhirat hal ini sesuai dengan perintah 

Allah SWT sebagai berikut :  

                  

Artinya : “Hai orang-orang yang beiman, peliharalah dirimu dan keluaargamu 

dari siksa api neraka.” (Q.S. At-Tahri :6)
19

 

b. Sekolah  

Keadaan sekolah tempat peserta didik belajar turut mempengaruhi atau 

menghambat pengetahuan keagamaan peseta didik. Seperti kualitas dan 

profesionalitas guru dalam merancang dan memberikan ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas 

atau perlengkapan disekolah dan sebagainya sangat mempengaruhi pencapaian 

pengetahuan keagamaan khususnya bagi siswa tunagrahita. 

c. Masyarakat  

Keadaan masyarakat juga dapat menghambat pengetahuan keagamaan 

peserta didik. Jika sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari 

orang-orang yang berpendidikan baik umum maupun agama  terutama anak-

anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan bermoral baik, hal ini akan mendukung 

peserta didik untuk lebih meningkatkan pengetaahuan keagamaan. Salah satu 

fungsi individu terhadap masyarakat adalah melaksanakan perintah Allah untuk 

saling tolong menolong dalam kebaikan.
20

 

                                                             
19 Departemen Agama RI, Op.Cit, h.951. 
20 Ibid., h. 217. 
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B. Siswa Tunagrahita 

1. Pegertian  Siswa Tunagrahita 

Siswa dalam istilah merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan 

menengah pertama dan menengah atas. Menurut Abu Ahmadi, siswa ialah orang 

yang belum mencapai dewasa yang membutuhkan usaha, bantuan bimbingan dari 

orag lain yang telah dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk 

Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik dan sebagai salah 

satu masyarakat serta sebaagai salah satu pribadi atau individu.
21

 

  Tunagrahita merupakan kata lain dari Retardasi Mental (Mental 

Retardation). Menurut bahasa tuna berarti merugi, grahia berarti pikiran.
22

 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata.
23

 Dalam kepustakaan bahasa asing 

diunakan istilah-istilah mental retardation, mentally retarded, mental deficiency, 

mental defectiv, dan lain-lain. 

Menurut Bratanata, seseorang dikategorikan berkelainan mental subnormal 

atau tunagrahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya 

(di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan 

bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya.
24

 

                                                             
 

21
 Hisam Sam, http://www.dosenpendidikan.com,  Di Download tanggal 28-11-2016. 

 
22

 Nunung Apriyanto, Seluk Beluk Tunagrahita & Strategi Pembelajarannya, 

(Yogyakarta: Javalitera, 2012), h.28.) 
23

 Sutjiati somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 103 
24 Mohammad Efendi, Op Cit,  h.88 

http://www.dosenpendidikan.com/
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Anak tunagrahita ini fungsi intelektualnya yang lamban yaitu  IQ 70 ke bawah 

berdasarkan tes intelegensi baku.
25

 

Istilah-istilah diatas sesungguhnya memiliki arti yang sama sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa tunagrahita adalah peserta didik yang memiliki 

kecerdasaan sedemikian rendahnya (dibawah rata-rata) dan ketidakcakapan dalam 

interaksi sosial, yang perlu di didik dan dilatihan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar. Agar mereka mempunyai keterampilan dan kecakapan dalam 

melaksanakan kegiatan sehari-hari serta dapat beribadah kepada Allah SWT.  

2. Karakteristik Anak Tunagrahita 

Tunagrahita atau keterbatasan mental merupakan kondisi dimana 

kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap 

perkembangan yang optimal. Seperti keterbelakangan, intelegensi, sosial dan 

fungsi-fungsi mental. Keterbatasan inilah yang membuat anak tunagrahita 

kesulitan untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh 

karena itu, anak tunagrahita membutuhkan pendidikan yang kusus dan sekolah 

yang khusus pula. Penjabaran mengenai karakteristik anak tunagrahita diantaranya 

yaitu : 

a. Keterbatasan Inteligensi 

Yang dimaksud keterbatasan inteligensi adalah kemampuan belajar 

seorang anak tunagrahita terutama yang bersifat abstrak seperti, belajar dan 

berhitung, menulis dan membaca sangat terbatas. Kemampuan belajarnya 

cenderung tanpa pengertian atau cenderung belajar dengan membeo. 

                                                             
25 Kemis, Ati Rosnawati, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita, (Jakarta: 

Luxima Metro Media, 2013), h.10. 
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b. Keterbatasan Sosial 

Anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan 

masyarakat, cenderung berteman dengan anak yang lebih muda usianya, 

ketergantungan terhadap oran tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung 

jawab sosial dengan bijaksana, sehingga mereka perlu dibimbing dan diawasi.  

c. Keterbatasan fungsi-fungsi mental 

Anak tunagrahita memiiki waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan 

reaksi pada situasi yang baru dikenalnya, anak tunagrahita memiliki keterbatasan 

dalam penguasaan bahasa, anak tunagrahita kurang mampu untuk 

mempertimbangkan sesuatu membedakan antara yang baik dan yang buruk.
26

 

Selain karakteristik umum yang dimiliki oleh nak tunagrahita, Pada 

dasarnya keterbelakangan mental tunagrahita diyakini muncul karena adaya 

masalah pada otak yang disebabkan karena cidera. Ada banyak faktor yang bisa 

menyebabkan cidera ini diantaranya yaitu : 

1. Keturunan (misalnya down syndrom) 

2. Masalah embrionik (misalnya syndrom alkohol janin, rubella) 

3. Komplikasi kelahiran (anoxia, inveksi) 

4. Kokndisi medis pada masa kanak-kanak (inveksi, luka berat, keracuan 

logam berat) 

5. Penyia-nyiaan dan penyiksaan.
27

 

 Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki anak tunagrahita 

sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. 

                                                             
26

  Sutjiati somantri, Op Cit,.h.105-106. 
27

 C. George Boeree, General Psikologi Psikologi Kepribadian, Persepsi,Kognisi, Emosi, 

Dan Prilaku, (Yogyakarta: Prismasophie, 2008), h.354 
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 Nabi Muhammad SAW bersabda : “Setiap kelahiran (anak kecil) 

dilahirkan dalam keadaan fitrah.” (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim). 

3. Klasifikasi  Anak Tunagrahita 

 Pengelompokan pada umumnya di dasarkan pada taraf intelegensinya, 

yang terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang, dan berat. Kemampuan 

intelegensi anak tunagrahita kebanyakan diukur dengan tes Stanford binet  dan  

Skala Weschler (WISC). Adapun klasifikkasi anak tunagrahita sebagai berikut : 

a. Tunagrahita Ringan (Mampu Didik) 

Tunagrahita mampu didik atau tunagrahita ringan disebut juga moron atau 

debil. Kelompok ini memiliki IQ 68-52 menirut Binet, sedangkan menurut skala 

Weschler (WICS) memiliki IQ 69-55. Anak tunagrahita yang tidak mampu 

mengikuti pada program sekolah biasa, tetapi ia masih memiliki kemampuan yang  

dapat dikembangkan melaui pendidikan walaupun hasilnya tidak maksimal. 

Kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak tunagrahita mampu didik 

adalah : 

1) Membaca, menulis, mengeja dan menghitung. 

2) Menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. 

3) Keterampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja di kemudian 

hari. 

 Pada umumnya anakk tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan fisik. 

Mereka secara fisik tampak seperti anak normal pada umumnya. Olwh karena itu 

agak sukar membedakan secara fisikanak tunagrahita ringan dengan anak normal. 

Bila dikehendaki, mereka inimasih dapat bersekolah di sekolah anak berkesulitan 
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belajar. Ia akan dilayani pada kelas khusus dengan guru dari pendidikan luar 

biasa. 

Kesimpulannya, anak  tunagrahita mampu didik berarti anak tunagrahita 

yang dapat dididik secara minimal dalam bidang-bidang akademis, sosial dan 

pekerjaan.
28

 Oleh sebab itu, apabila anak tunagrahita mampu didik dibekali 

pembelajaran yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik bagi 

perkembangannya dan akan mendapatkan hasil yang buruk jika dibekali 

pembelajaran yang buruk. 

b. Tunagrahita Sedang (Mampu Latih) 

Anak tunangrahita sedang sering disebut dengan imbesil. Kelompok ini 

memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala Weschler (WISC).  

Anak tunagrahita  sedang bisa mencapai perkembangan MA (Mental Age) sampai 

kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri dari bahaya 

seperti menghindari kebakaran, berjalan di jallan raya, berlindung dari hujan, dan 

sebagainya. 

Anak tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara 

akademik walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, mislanya menulis 

namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain. Anak tunagrahita sedang masih  

dapat dididik mengurus diri sendiris eperti makan, minum, mandi, berpakaian, 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga sederhana seperti menyapu, membersihkan 

perabotan rumah tangga, dan sebagainya.
29

  

 

                                                             
28 Mohammad Efendi, Op Cit,  h.90 
29 Sutjiati somantri, Op Cit,.h.107 
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c. Tunagrahita Berat (Mampu Rawat) 

Kelompok anak tuagrahita berat sering disebut idiot. Memiliki IQ kurang 

dari  25. Dikarenakan cacat-cacat jasmani dan rohani yang begitu berat, pada 

umumnya mereka tidak mampu menjaga dirinya terhadap bahaya yang dtang dari 

luar. Intelegensinya tidak berkembang, tidak bisa mengerti dan tidak bisa diajari 

apa-apa, mereka pula tidak memiliki insting dan kemampuan untuk 

mempertahankan serta melindungi diri sendiri. Tungrahita berat terbagi menjadi 

dua yaitu : 

1) Tunagrahita Berat (tidak total) 

Mereka mengalami kekurangagn yang ekstrim, mereka tidak 

mempunyai kemampuan untnuk merespon, kadang-kadang mereka 

tidak mampu menerima rangsagan, bau, dan tidak pnya ingatan. Mereka 

tidak mampu mengurus diri sendiri dalam hal akan,mandi, membuang 

kotoran sendiri 

2) Tunagrahita Berat (total) 

Mereka tidak mempunyai kemampuan jiwa. Tidak bisa bicara, mereka 

memiliki mata tapi tidak bisa melihat, mempunyai kuping namun tidak 

mampu mendengar, tidak ada perasaan suka maupun duka. Mereka 

tidak dapat dilatih sesuatupun, jua tidak mampu menolong dirinya. 

Kebanyakan dari mereka hanya terlentang ditempat tidur dan melingkar 
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dipojok seperti dalam kandungan ibu dan kebanyakan dari mereka 

meninggal diusia muda.
30

  

Tabel 2 

Klasifikasi Siswa Tunagrahita berdasarkan Derajat Keterbelakangannya 

Level  

Keterbelakangan  

IQ 

Stanford Binet Skala Weschler 

Ringan (Mampu Didik) 68-52 69-55 

Sedang (Mampu Latih) 51-36 54-40 

Berat (Mampu Rawat) 32-20 39-25 

Sangat Berat ≥19 ≥24 

(Sumber : Blake, 1976) 

 

4. Penyesuaian Emosi, Sosial, dan Kepribadian Anak Tunagrahita 

 

Pada anak tunagrahita ringan, kehidupan emosinya tidak jauh berbeda 

dengan anak  normal, akan tetapi tidak sekaya anak normal. Anak tunagrahita 

dapat memperlihatkan kesedihanya tetapi sukar untuk menggambarkan suasana 

terharu. Mereka bisa mengekspresikan kegembiraan tetapi sulitmengungkapkan 

kekaguman.  

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Mc Iver dengan menggunakan 

Children‟s Personality Questionare ternyata  anak-anak tunagrahita memiliki 

beberapa kekurangan. Anak tunagahita pria memiliki kekurangan berupa tidak 

matangnya emosi, depresi, bersikap dingin, menyendiri, tidak percaya diri, 

lancang daan merusak. Seddangkan anak tunagrahita wanita mudah dipengaruhi, 

kurang tabah,  ceroboh, kurang dapat menahan diri  dan cenderung melanggar 

ketentuan.
31
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 Kartini Kartono, Psikologii Abnormal dan Patologi Seks, (Banddung : Alumni, 

1981), h.38-40. 
31 Sutjiati somantri, Op Cit,.h.116. 
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Beberapa study menunjukan bahwa keterlambatan anak tunagrahita ada 

hubungannya dengan taraf  kecerdasan yang sangat rendah. Indikasi keterlambatan anak 

tunagrahita dalam bidang sosial umumnya terjadi karena hal-hal brikut : 

a. Kurangnya kesempatan yang diberikan pada anak tunagrahita 

untuk melakukan sosialisasi 

b. Kekrangan motivasi untuk melakukan sosialisasi 

c. Kekurangan bimbingan untuk melakukan sosialisasi 

Kecerdasan dalam berbagai refrensi disebutkan sebagai salah satu faktor 

yag memberiikan sumbangan relatif besar dalam penyesuaian seseorang terhadap 

situasi dan kondisi di lingkungannya.  Stern berpendapat, kecerdasan meruupakan 

indikasi kesanggupan seseorang untuk menyesuaikna dengan situasi-situasi yang 

baru. Sejalan dnegan yayng dikemukakan stern, Weschler berpendapat bahwa, 

kecerdasan merrupakan kemampuan seseorang untuk bertindak secara terarah, 

berfikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan yanng efektif.
32

  

5. Dampak Ketunagrahitaan 

Orang yang paling bannyak menanggung beban akibat ketunagrahitaan 

adalah orang tua dan keluarga anak tersebut. Oleh sebab itu dikatakan bahwa 

penangan anak tunagrahita merupakan resiko pskiater keluarga. Saat yang keritis 

adalah ketika anak ini pertama kali menyadari bahwa anak mereka tidak normal 

seperti anak lainnya. 

Dalam memberitahukan kepada orang tua hendaklah kepada keduanya 

(ayah dan ibu) secara bersamaan. Diperkenalkan dengan orang tuua lain yang 

anaknya juga mempunyai anak yang cacat, agar orang tua menyadari bahwa 

                                                             
32 Mohammad Efendi, Op Cit,  h.90 
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mereka tidak sendirian. Reaksi dan perasaan orang tua berbeda-beda dan dapat 

dibagi menjadi : 

a. Perasaan melindungi anak secara berlebihan, yang dibagi dalam wujud:  

1) Proteksi biologis 

2) Perubahan emosi yang tiba-tiba, seperti menolak kehadiran anak 

dengan memberikan sikap dingin 

b. Ada perasaan bersalah melahirkan anak berkelainan, sehingga ada praduga 

seperti : 

1) Merasa ada yang tidak beres dengan keturunan, perasaan ini 

mendorong timbulnya depresi 

2) Merasa kurang mampu mengasuhnya 

c. Kehilangan kepercayaan untuk mempunyai anak yang normal 

d. Mereka bingung dan malu, sehingga orang tua kurang suka bergaul dengan 

tetangga dan lebih suka menyendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa dampak ketunagrahitaan yang paling besar 

dialami oleh orang tua serta keluarga anak tunagrahita. Karna memiliki anak yang 

mengalami ketunagrahitaan akan mengganggu psikis orang tuanya di lingkungan 

sekitar. Namun, kekurangan yang dimiliki anak tunagrahita janganlah menjadi 

alasan besar untuk mengacuhkannya, tidak mengasuhnya, bahkan membuang atau 

membunuhnya. Dalam firman Allah SWT : 
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Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga 

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” 

(Q.S. Al-Isra’ : 31)
33

  

 

C. Pengetahuan Keagamaan Siswa Tunagrahita Mampu Didik Kelas VII 

SMPLB PKK Provinsi Lampung 

 Anak yang berkelainan khusus harus mendapatkan pendidikan dan 

perhatian  yang khusus pula, sesuai dengan taraf kelainannya. Karena mereka juga 

berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak-anak normal lainnya. 

Sesuai dengan UU No.4 Tahun 1979 Bab II Pasal 7 yang menegaskan bahwa : 

“Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemapuan dan kesanggupan anak 

yang bersangkutan”.
34

 

 Pendidikan yang diemban oleh anak-anak yang memiliki keterbatasan 

mental tentulah sama dengan anak-anak normal pada umumnya, yang 

membedakan hanyalah tingkat kemampuan dan taraf kelainan yang dimiliki siswa 

keterbatasan mental tersebut. Dalam proses pencapaian pengetahuan keagamaan 

siswa tunagrahita pun mempelajari ke empat aspek yang ada dalam Pendidikan 

Agama Islam yaitu : 

1. Aqidah 

2. Akhlaq 

                                                             
33

  Departemen Agama RI, Op.Cit,h. 
34

 Siti Nur Hidayah, http://perpus.iainsalatiga.ac.id./JOURNAL/index.php/, Di Download 

Tahun 2011. 
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3. Ibadah dan, 

4. Al-Qur’an 

 Siswa tunagrahita dituntut untuk dapat memiliki pengetahuan keagamaan 

sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Karna pada dasarnya pengetahuan 

keagamaan akan menjadi benteng bagi siswa tunagrahita untuk menjalankan 

kehidupan sebagaimana mestinya baik dalam hal duniawi dan di akhirat kelak.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu  dengan 

langkah-langkah sistematis. Metode diartikan suatu cara atau teknis yang 

dilakukan dalam proses penelitian.
1
  

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Adapun menurut 

Sutrisno Hadi penelitian adalah “sebagai usaha menemukan, mengembangkan, 

dan menguji suatu pengetahuan atau kebenaran, usaha-usaha yang dilakukan 

dengan cara menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiono metode penelitian 

diartikan “sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu”. 

Berdasarkan penjelasaan diatas dapat disimpulkan bahwa, metode adalah 

suata cara yang tepat sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta 

menguji suatu kebenaran dengan proses penelitian. Dalam setiap penelitian, 

penggunaan metode menjadi unsur penting berhasil atau tidaknya sebuah 

penelitian.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif yaitu gambaran 

atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang 

diselidiki. Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

                                                             
1 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).h.24. 
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang 

dapat diamati. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan 

dan tingkat kealamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, 

metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (basic 

research), penelitian terapan (applid research) dan penelitian pengembangan 

(research and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan, 

penelitian dikelompokan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistic. 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field research) yaitu “suatu penelitian yang dilakukan dengan kencah kehidupan 

yang sebenarnya”.
2
 Maksud penelitian lapangan adalah meneliti permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian dengan mengadakan penelaahan masalah pada 

kondisi kehidupan nyata. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai 

Pengetahuan Keagamaan Siswa Tunagrahita Mampu Didik Kelas VII SMPLB 

PKK Sukarame Bandar Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif, data kualitatif umumnya adalah data yang 

berupa non angka, seperti kalimat-kalimat atau catatan, foto, rekaman suara dan 

gambar.
3
 

Suatu penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data 

yang diperoleh. Oleh karena itu, variabel yang digunakan, alat-alat pengumpulan 

                                                             
2
 Kartini Kartono, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.70. 

3
 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatfi, (Jakarta : PressGroup, 2013), 

h.103.  
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data, desain penelitian harus tersedia, metode penelitian dianggap paling penting 

dalam menilai kualitas hasil penelitian, keabashan suatu penelitian ditentukan oleh 

penelitian, metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah kualitatif 

sebagaimana para ahli menjelaskan bahwa: 

“sifat dari penelitian kualitatif yaitu mencari makna dari suatu fakta atau 

fenomena, maka kesungguhan seorang peneliti dituntut ketika melakukan 

observasi/pengamataan dilapangan. Seseorang peneliti dalam penelitian kualitatif 

merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan data melalui pengamatan. 

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti harus mampu melaksanakan proses 

imajinasi, berfikir secara abstrak dan bahkan jika memungkinkan dapat 

menghayati dan merasakan fenomena yang terjadi dilapangan”.
4
      

 

Berdasarkan pendapat diatas jenis metode ini adalah kualitatif deskriptif. 

Penulis bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya 

dari suatu fenomene.  

Adapun prosedur atau langkah-langkah penelitian yang akan penulis 

laksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian yang penulis gunakan ini menggunakan penelitian 

deskriptif, adapun bentuk penelitian ini adalah kualitatif. 

b. Masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah mengenai 

pengetahuan keagamaan siswa tunagrahita mampu didik. 

 

 

 

                                                             
4
 Yuswadi Harry, Metodologii Penelitiann Sosial dan Humaniora,Suatu Komprasi 

Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, (Jamber: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2005), h.18 
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B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah 6 orang peserta didik kelas VII di 

SMPLB PKK Provinsi Lampung. Penentuan subjek dilakukan saat penulis 

mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Sebagai objek 

peneliti yaitu seluruh siswa tunagrahita SMPLB PKK Provinsi Lampung. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah masalah yang diteliti yaitu 

pengetahuan keagamaan siswa tunagrahita kelas VII SMPLB PKK Provinsi 

Lampung. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Bertindak sebagai informal awal (sumber informasi) adalah siswa 

tunagrahita mampu didik, sedangkan informal selanjutnya adalah 

dewan guru. Dalam penelitian ini jumlah sumber data yang akan 

menjadi sumber dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini : 

No Nama Siswa Klasifikasi 

Tunagrahita 

Laki-Laki/ 

Perempuan 

1 Astuti Tunagrahita Ringan Perempuan 

 

2 Dea Devira Tunagrahita Ringan Perempuan 

3 Ema Ismianda Tunagrahita Ringan Perempuan 

4 Dea Dheviana Putri Tunagrahita Ringan Perempuan 

5 M. Rizky Yoga Saputra Tunagrahita Ringan Laki-Laki 

6 M. Taufiik Saputra Tunagrahita Ringan Laki-Laki 
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b. Tempat peristiwa, dimana peneliti memperoleh data antara lain meliput 

pengetahuan keagamaan siswa tunagrahita mampu didik. 

c. Dokumentasi antara lain, meliputi sejarah singkat SLB PKK Provinsi 

Lampung yang meliputi sejarah berdirinya, profil SLB PKK, data guru 

dan siswa, sarana dan prasarana, struktur organisasi SLB PKK.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus 

“divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode 

penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 

kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -baik secara 

akademik maupun logiknya.
5
  

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuannya. 
6
Peneliti sebagai instrumen 

atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala 

stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna 

atau tidak bagi penelitian 

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus, 

                                                             
5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 305 
6
Ibid, h. 306 
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3. Tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak ada suatu 

instrumen berupa test atau angket yng dapat menangkap 

keseluruhan situasi kecuali manusia, 

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat 

dipahami dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya, 

kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan 

pengetahuan kita, 

5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang 

diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan 

segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis 

yang timbul seketika, 

6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan 

menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, 

perubahan, perbaikan atau perlakuan.
7
 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan menggunaakan beberapa 

metode pengumpulan data. Metode-metode tersebut adalah metode wawancara 

atau interview yang menjadi metode primer/ metode pokok, metode observasi dan 

dokumentasi sebagai metode skunder atau sebagai metode penunjang. Untuk lebih 

jelas akan dijelaskan satu persatu, yaitu :   

a. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pemusatan terhadap obyek 

yang menggunakan seluruh aspek indra.
8
 Menurut Sutrisnoo Hadi observasi 

diartikan sebagai suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, atau 

disebut juga pengamatan, pencatatan, dan penggingatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Teknik observasi dibagi menjadi bermacam-

macam yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang dan tersamar, observasi 

                                                             
7
Op.Cit., Sugiyono, h. 309 

8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekataan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2013), h.331 
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tak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisifatif 

pasif yaitu peneliti datang ketempat kegiatan siswa yang diamati, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
9
 Wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertuar informasi atau ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstribusikan makna dalam suatu topic tertentu. 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban pertanyaan itu. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetaui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
10

 

Esterbeg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara 

terstruktur, semistruktur, dan tidak terstrutur.
11

 Teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara semistruktur kemudian satu persatu diperjelas untuk 

mendapaan keterangan lebih lanjut. 

                                                             
9
 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,  2015), h.83 

10
 Sugiono, Op Cit,. h. 137. 

11
 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,(Alfabeta : 

Bandung,2009), h.201. 
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Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dalam setiap survei, 

tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh 

dengan bertanya langsung kepada responden.  

Wawancara dilaksanakan secara langsung, dalam artian bahwa peneliti 

bertatap muka atau berhadapan dengan subyek melalui percakapan dengan cara 

peneliti mengajukan berbagai pertanyaan yang telah disusun sebelum wawancara 

dilakukan. Wawancara ini disampaikan kepada siswa tunagrahita teknik ini 

digunakan untuk mengetahui dan untuk mendapatkan data tentang : pengetahuan 

keagamaan siswa tunagrahita mampu didik di SMPLB PKK Sukarame Bandar 

Lampung. 

Ada dua jenis wawancara menurut sasaran jawabannya yaitu, wawancara 

perorangan dan wawancara kelompok. Wawancara perorangan yaitu apabila 

proses tanya jawab betatap muka secara langsung antara pewawancara dengan 

seseorang yang diwawancrai. Sedangkan, wawancara kelompok yaitu apabila 

proses tanya jawab bertatap muka berlangsung sekaligus duaorang pewawancara 

atau lebih mengahadapi dua orang atau lebih yang akan diwawancarai. Yang akan 

penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara perorangan. 

c. Metode Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa “Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”.
12
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 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 158 
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Jadi metode dokumentasi ini adalah suatu cara yang dipergunakan untuk 

memperoleh data melalui sumber-sumber yang bersifat tertulis atau tersimpan, 

baik beberapa catatan, prestasi, foto-foto ataupun gambar-gambar. 

Teknik ini penulis pergunakan sebagai alat pelengkap yang dapat 

menghasilkan an melenkapi data skunder. Data yang diperole melalui teknik ini 

antara lain adalah : sejarah singkat berdirinya SMLB PKK Sukarame Bandar 

Lampung, Letak Geografis SMPLB PKK Sukarame Bandar Lampung.  

 

F. Teknik Analisi Data 

Analisis data merupakana pengelolaan data yang sudah terkumpul dan 

diharapkan diperoleh gambaran yang akurat dan konkret dari subyek penelitian. 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil penelitian menggunakan trianggulasi teknik, baik pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakuan sintes, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipaphami oleh diri sendiri maupun orang lain.
13

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan. Metode analisis data pada 

penelitian ini adalah menggunakan metode analisis selama dilapangan model 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dikekemukakan oleh sugiono yang 

mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

                                                             
13

 Sugiono, Op.Cit, h.335 
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interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehngga datanya 

sudah jenuh.
14

 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (Data Reduction), 

penyajian data (Data Display), dan penarikan kesimpulana (Verivikasi) 

1. Reduksi Data 

Reduksi data atau proses transformasi diartikan proses penelitian, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang 

muncul dari catatan-catatan di lapangan yang mencakup kegiatan mengihtiarkan 

hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilih-milihkannya kedalam 

satuan konsep, kategori atau tema tertentu. Pengertian lain, reduksi data adalah 

berusaha merangkum, mengumpulkan dan memilih data yang sesuai dengan fokus 

pada tema penelitian.
15

 

Selaras dengan data awal dalam hal ini peneliti mendapatkan : 

a. Data dan informasi dari catatan observasi peneliti kepada siswa 

tunagrahita dan guru pendidikan agama islam. 

b. Data dan informasi dari catatan hasil wawancara mengenai pengetahuan 

keagamaan siswa tunagrahita mampu didik berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang mencakup pengetahuan keagamaan (Aqidah, Akhlaq, Ibadah, dan  

Al-Qur’an). 

c. Data dan informasi dari catatan hasil dokumentasi peneliti mengenai 

gambaran, rekaman dan video mengenai aktifitas yang dilakukan siswa 
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 Sugiono, Op.Cit, h. 337 
15

 Sugiono, Op.Cit, h. 338 
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tunagrahita serta kumpulan dokumentasi sarana prasarana yang ada di 

SMPLB PKK Provinsi Lampung. 

Setelah peneliti melakukan pemeriksaan langkah selanjutnya yaitu 

melakukan pengkodean terhadap data. Pengkodean biasanya dilakukan pada 

tataran paragraf dari catatan kualitatif, namun bisa juga dari tataran kalimat. 

Paragraf atau kalimat yang berisi informasi yang mirip atau sama diberi kode 

yang sama.
16

 

2. Data Display 

Setelah data selesai direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Proses ini dilakukan untuk memudahkan penelitian dalam 

menkrontuksi data kedalam gambaran utuh, dan untuk memeriksa sejauh mana 

kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam  mendisplay data selain 

dengan teks naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dengan 

mendisplay data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.
17

 

Data yang peneliti reduksi yaitu : 

a. Data dan informasi dari catatan observasi atau pengamatan yang 

dilakukan, peneliti mendapatkan pengetahuan keagamaan siswa 

tunagrahita bidang aqidah, bidang akhlaq, bidang ibadah, bidang al-qur'an. 

                                                             
16

 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pes, 2012), h. 

98. 
17

 Ibid, h.431. 
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Pengamatan yang peneliti lakukan dengan melihat proses kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa-siswi tunagrahita mampu didik. 

b. Data dan informasi dari catatan hasil wawancara mengenai pengetahuan 

keagamaan siswa tunagrahita mampu didik berupa pertanyaan-pertanyaan 

bidang aqidah siswa tunagrahita mampu menjawab dengan baik, bidang 

akhlaq mampu dijawab denngan baik, bidang ibadah mampu djawab 

dengan buruk, dan bidang al-qur’an mampu dijawab dengan kurang baik. 

c. Data dan informasi dari catatan hasil dokumentasi peneliti mengenai 

gambaran, rekaman dan video mengenai aktifitas yang dilakukan siswa 

tunagrahita serta kumpulan dokumentasi sarana prasarana yang ada di 

SMPLB PKK Provinsi Lampung. 

 

Penelitian kualitatif, penyajian data atau data display dapat dilakukan 

dengan bentuk table, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, 

dan sejenisnya.  

3. Conclution drawing/ Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miler dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan pada awal 

masih bersifat sementara yang akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan sehingga hasil penelitian dapat berubah. Tetapi apabila kesimpulan awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan maka kesimpulan yang digunakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Berdasarkan pengertian diatas daat disimpukan bahwa conculation 

drawing/verification  yaitu berawal dari data-data yang telah disimpulkan. Akan 
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tetapi masih bersifat remang-remang atau kabur kemudian setelah diteliti lebih 

lanjut akan menjadi lebih jelas karena adanya data-data yang diperoleh semakin 

banyak dan mendukung penelitian tersebut. 

Dengan mengunakan data diatas maka dengan menganalisis data dapat 

diperoleh kesimpulan yang positif dan akurat sehingga dapat dijadikan fakta untuk 

membuktikan kebenara yang diajukan. Berdasarkan penjelasan ini maka jenis 

penelitian ini meupakan penelitia deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu 

fenomena. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah pertama, melakukan 

proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Kedua, membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil dari 

penelitian. 

Peneliti memferivikasi dengan teori awal pada data awal yaitu : 

Menurut Bratanata, tunagrahita adalah seseorang yang memiliki tingkat 

kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti 

tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, 

termasuk dalam program pendidikan. 

Menurut The American Assosiation on Mental Deficiency (AAMD), 

seseorang dikategorikan tunagrahita apabila kecerdasannya secara umum di 

bawah rata-rata dan mengalami kesulitan penyesuaian sosial dalam setiap fase 

perkembanganya 
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Selaras dengan teori pada data awal mengenai siswa tunagrahita yang 

memiliki IQ dibawah rata-rata anak normal pada umumnya dapat disimpulkan 

bahwa siswa tunagrahita mampu didik dapat menguasai materi pengetahuan 

keagamaan dan tidak dapat menguasai pengetahuan keagamaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Sejarah berdirinya SMPLB PKK Sukarame Bandar Lampung 

 Sekolah luar biasa PKK Provinsi Lampung berlokasi di jl. H. Endro Suratmin, 

Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. SLB PKK 

Sukarame Provinsi Lampung adalah lembaga pendidikan khusus satu-satunya SLB 

yang ada di Provinsi Lampung dibawah naungan PKK Provinsi Lampung dan 

diprakarsai oleh ibu-ibu PKK Provinsi Lampung sejak tanggal 2 Desember 1982 

diatas tanah seluas 2 hektar hak guna pakai dari Pemda Provinsi Lampung di bangun 

sekolah luar biasa diberi nama SLB PKK Provinsi Lampung. SLB ini dalam proses 

pendidikannya diperuntukan bagi ank yang memerlukan pendidikan khusus meliputi 

kelainan tuna Rungu wicaradan terbelakang mental (tuna Grahita). Sekolah ini mulai 

efektif belajar pada taun pelajaran 1983/1984 yang diawali 5 murid serta 2 tenaga 

pendidik dengan ruang belajar 2 kelas 1 tata usaha, ruag guru dan kepala sekolah. 

 Sekolah luar biasa PKK Provinsi Lampung, pada ahun 1982 memiliki peran 

ganda dalam penyelenggaraan pendidikan.Pertama, menyelenggarakan pedidikan 

bagi siswa yang memiiki kekurangan dalam intelektual dan mental (tuna 

Grahita).Kedua, menyelenggarakan keterampilan. SLB PKK ini berbenah teus 

menerus dan alhamdullah berkat ridho Allah SWT serta partisipasi para dnatur 

masyarakat dan perhatin pemerintah, baik yangn terkait maupun yang tidak terkait 
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sehingga  SLB ini berkembang dalammeayani pendidikan,  sehingga sekarang ada 

tingkat persiapa n (TKLB) , dasar (SDLB), Lanjutan (SMPLB dan SMALB) bahkan 

mmepunyai pusat keterampilan/work shop untuk jurusan tata boga, tata busana, tat 

arias, pertukangan dan keterampila Tknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) 

serta keterampilan refleksi. 

 Pada awal tahun 2006 ini dalamusaha pembaharuan proses pelayanan 

pendidikan, SLB PKK mencoba membuka diri untuk mengakses keberadaan dan 

kegiatan sekolah keselurh wilayah yang ada di Indonesia.  

 

PROFILE  

SLB PKK SUKARAME PROVINSILAMPUNG 

Nama Sekolah    : SLB PKK PROVINSI LAMPUNG 

Organisasi  Penyelenggara  : PKK PROVINSILAMPUNG 

NPSN      : 10807125 

NSS     : 87412600601 

No Surat Izin Oprasinal   : 8604/I.12 F.5/ 1988 Tanggal8 Agustus 1988 

Penerbit SK Ditandatangani Oleh : KANWIL DEPDIKBUD Provinsi Lampung 

Tahun Berdiri     : 20 Desember 1983 

Tahun Perubahan Sekolah  : Dibuka tingkat SDLB 1984, SMPLB th 2003 

Peresmian Bangunan   : 10 Oktober 1987 oleh Gubernur KDH TK I 

       Provinsi Lampung 

Alamat     : Jl.H.Endro Suratmin  

Kode Pos     : 35131 
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No Telpo    : (0721) 780670 

Daerah     : Transisi Perkotaan 

Kecamatan    :  Sukarame 

Kota     :  Bandar Lampung 

Provinsi    :  Lampung 

Status Sekolah    :  Swasta Bersubsidi 

Kelompok Sekolah   :  Model 

Akreditasi    :  B 

Tahun     :  2013 

NPWP     :  03.289.862.9.323.0000 

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi SLB PKK Provinsi Lampung 

Sekolah Luar Bisa (SLB) PKK Provinsi Lampung telah menetapkan visi yaitu: 

“Sekolah Luar Biasa (SLB) siapmembentukinsan yang terampil berkarya guna, 

hidup layak dimasyakrakat sesuai kemampuan yang dimilikinya”. 

 

b. Misi SLB PKK Provinsi Lampung 

Untuk berperan aktif dalam proses kemandirian anak maka Seolah Luar Biasa 

(SLB) PKK ProvnsiLamung telah menetapkan misi yaitu : 

1) Pengembangan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas 

2) Mengupayakan kegata belajar mengajar yang inovatif dan memotivasi 

semagat belajar. 
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3) Melaksanakan pendidikan yang mengarah pada kemampuan murid. 

4) Menyiapkan peserta didik untuk mempunyai keterampilan yang sederhana 

tetapi bermasyarakaat. 

5) Menyiapkan siswa menjadi warga negara yang beriman, berudaya, 

produktif, dan kreatif. 

6) Menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. 

7) Meningkatkan kepedulian dan memperluas  jejaring pendidikan khusus dan  

layanan pendidikan khusus. 
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3. Data Guru 

 

Tabel 3 

Daftar Guru dan Karyawan SLB PKK Provnsi Lampung Tahun 2015 

No Nama Jabatan Golongan Status 

Pegawai 

Keterangan 

1 Endin, S.P. MM Pd. Kepala 

Sekolah 

IV a PNS  

2 Mardliyah Guru IV a PNS  

3 Rahmat Hidaya, S.Pd. Guru IV a PNS  

4 Agus Triantoro,S.Pd. Guru IV a PNS  

5 Sugeng Rohmat, S.Pd. Guru IV a PNS  

6 Suwarni Guru IV a PNS  

7 Sunarti S.Pd. Guru IV a PNS  

8 Lukito Rumdalu, S.Pd. Guru IV a PNS  

9 Sri Hartiningsih Guru IV a PNS  

10 Nurcahyanti, S.Pd. Guru IV a PNS  

11 Subadi Guru IV a PNS  

12 Amat Jauhari Guru IV a PNS  

13 Rudi Chaerudin Guru IV a PNS  

14 Leni Frita,M.Pd. Guru IV a PNS  

15 Norita Musiana Guru IV a PNS  

16 Sugiarti Guru IV a PNS  

17 Christina Noor R Guru IV a PNS  

18 Rumaidah, S.Pd. Guru IV a PNS  

19 Sudarsno Guru IV a PNS  

20 Dra. Rita Elina Guru III d PNS  

21 Munir S.Ag. Guru III d PNS  

22 Titik Puspitasari, S.Pd. Guru III d PNS  

23 Feri Dwiyani, S.Pd. Guru III d PNS  
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24 Dra. Sudarti  Guru III d PNS  

25 Khozana S.Ag. Guru III d PNS  

26 Rini Andayani,S.Pd. Guru III d PNS  

27 Dra.  Yaani Sianti Guru III d PNS  

28 Zulaikhah, S.Pd. Guru  Honor  

29 Susilowarni, S.Pd Guru  Honor  

30 Lusi Novianti, S.Pd. Guru  Honor  

31 Yuliana,S.Pd Guru  Honor  

32 Okta Prima, S.Pd. Guru  Honor  

33 Eko Agus Sanoso Guru  Honor  

34 Roswita, S.Pd. Guru  Honor  

35 Tri Mardiana, S.Pd Guru  Honor  

36 Ria Eka Susanti, S.Pd. Guru  Honor  

37 Ziaur Rohman, S.Pd. Guru  Honor  

38 Tedi Yonata Guru  Honor  

39 Sri Asih Guru  Honor  

40 Ratu Dandian TU  PNS  

41 Gani Andrean,S.Kom. Operator  Honor  

42 Suslina Perpus  Honor  

43 Taufik Hidayat Pesuruh  Honor  

44 Sobirin T.Kebun  Honor  

45 Medi Anggara Keamanan  Honor  

46 Anggun Keamanan  Honor  

Sumber :Dokumen guru SLB PKK Provinsi Lampung 
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4. Data Jumlah Siswa 

Tabel 4 

Jumlah Siswa Tunagrahita dari kelas VII-IX tahun ajaran 2016/2017 

Jumlah Kelas Kelas Jumlah 

Total Kelas Rombel VII VIII IX 

  L P L P L P  

VII 4 21 9     30 

VIII 3   12 13   25 

IX 4     17 14 31 

Jumlah 11       86 

Sumber :Dokumen guru SLB PKK Provinsi Lampung 

 

 

5. Data Sarana dan Prasarana 

Tabel 5 

Data Sarana dan Prasarana 

No Nama Bangunan Banyaknya Kondisi 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Buruk 

1 Ruang Kelas / Belajar 20 lokal 12 8  

2 Aula  1 Lokal  1  

3 Perpustakaan 1 Lokal 1   

4 Mushala 1 Lokal 1   

5 PKBI 1 Lokal  1  

6 Asrama Siswa 1 Unit  1  

7 Mess 1 Unit 1   

8 Pertukangan 1 Lokal 1   

9 RTata Busana 1 Lokal 1   
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10 Tata Boga  1 Lokal 1   

11 Kecantikan 1 Lokal 1   

12 Otomotif 1 Lokal 1   

13 Hantaran 1 Lokal 1   

14 Shorum 1 Unit 1   

15 Rumah Dinas 3 Unit 2 1  

16 Kantor Pengelola 1 Unit 1   

17 Kamar MAandi Siswa 6 Lokal 4 2  

18 Kamar Mandi Guru 1 Lokal 1   

19 Ruang UKS 1 Lokal 1   

20 Ruang Iso/Pramuka 1 Lokal 1   

21 Pos Keamanan PolPP 1 Lokal 1   

22 Gudang 1 Lokal 1   

23 Halaman Parkir Motor 1 Areal 1   

24 Halaman Parkir Mobil 1 Areal 1   

25 Lapangan Olahraga 1 Areal 1   

26 Lpangan Basket/Upacara 1 Areal 1   

27 Lapangan Bocce 1 Areal 1   

28 Lapangan Lompat auh 1 Areal 1   

29 Tanah Kosong Persiapan 

Bangunan SMPLB dan 

SMALB 

1 Areal 1   

Sumber :Dokumen guru SLB PKK Provinsi Lampung 
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B.  Analisis Data 

 Pada bab pengolahan dan analisis data ini penulis akan menjelaskan terlebih 

dahulu tentang teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu pengamatan 

(observasi) dan wawancara (interview) sebagai metode primer/pokok. 

 Metode pengamatan (Observasi) penulis gunakan untuk  melihat jalannya 

proses pembelajaran dikelas, peneliti mengamati siswa tunagrahita satu persatu 

mengenai pengetahuan keagamaan yang mereka miliki. Contoh dalam bidah aqidah : 

siswa tunagrahita memahami bahwa Allah maha Esa, membedakan sesuatu yang 

diciptaan Allah dan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Contoh dalam bidang akhlaq : 

siswa tunagrahita mampu mengimplementasikan prilaku terpuji yang dimiliki rasul 

dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Contoh dalam bidang ibadah : siswa 

tunagrahita mampu menjalankan ibadah shalat dzuhur yang menjadi kewajiban umat 

islam. Contoh dalam bidang al-qur’an : siswa tunagrahita selalu membacakan surat-

surat pendek sebelum dan sesuadah belajar. 

 Metode wawancara  (Interview) penulis gunakan untuk menanyakan kepada 

guru pendidikan agama islam dan peserta didik mengenai pengetahuan keagamaan 

siswa tunagrahita mampu didik kelas VII/C dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang mencakup pengetahuan keagamaan yaitu aqidah, akhlaq, ibadah dan 

al-qur’an. Sedangkan dokumentasi untuk melihat managemen sarana dan prasarana 

yang ada di SMPLB PKK Provinsi Lampung. Dengan demikian, penulis akan 

memperoleh data mengenai pengetahuan keagamaan siswa tunagrahita mampu didik 
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yang kemudian akan diolah dan dianalisis sehigga hasilnyadapat dijadikan fakta 

untuk membutikan kebenaran penelitian yang penulis lakukan. 

 

C. Pengetahuan Keagamaan Siswa Tunagahita Mampu Didik Kelas VII SMPLB 

PKK Provinsi Lampung 

1. Hasil Wawancara Guru PAI 

 Adapun penilaian guru Pendidikan Agama Islam mengenai pengetahuan yang 

dimiliki siswa tunagrahita mampu didik adalah sebagai berikut : 

a. Pengetahuan Keagamaan Siswa Tunagrahita  

 Bapak Munir mengatakan “siswa-siswi disini memiliki pengetahuan 

keagamaan yang berbeda-beda dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Karena 

sistem pengajaran di SLB ini kami mengajarkan siswa satu persatu, jadi kami tau 

betul peningkatan atau penurunan pengetahuan yang dialami oleh siswa-siswi kami.” 

 Selanjutnya beliau mengatakan “pengetahuan keagamaan yang dimiliki siswa 

tunagrahita mampu didik di bidang Aqidah, Akhlaq, Ibadah, Al-Qur’an saya mulai 

dari yang paling rendah yaitu : 

1. Dea Dheviana Putri 

 Dea memiliki IQ 50 dan dia hanya bisa mengatakan Ya, Tidak sisanya hanya 

berbicara seperti membeo.Untuk bidang pengetahuan keagamaan jelas dia belum bisa 

menguasai semua bidang pengetahuan keagamaan. 

 Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara peneliti terhadap 

siswa Dea Dheviana Putri, peneliti tidak menemukan hasil yang baik dari siswa 
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tersebut karna Dea Dheviana memang hanya mampu menjawab sesuatu dengan ya 

dan tidak berkata seperti membeo pun yang peneliti dapatkan dari Dea Dheviana 

Putri. 

 Berdasarkan wawancara guru dan pengamatan yang peneliti lakukan dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan keagamaan yang dimiliki Dea Dheviana Putri sangat 

buruk. 

2. M. Taufik Saputra 

 Taufik memliki ingatan yang sesaat yang mempengaruhi kerendahan 

pengetahuan yang ia miliki, dalam bidang Aqidah, Akhlaq, Ibadah, dan Al-Quran 

butuh waktu lama taufik mengingatnya. 

 Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara peneliti terhadap 

siswa M. Taufik Saputra, peneliti menemukan bahwa siswa ini memiliki daya ingat 

yang rendah. Dalam pengetahuan keagamaan seperti Akidah dalam membedakan 

ciptaan Allah dan manuisa taufik masih kebingungan dalam membedakannya, dalam 

bidang Akhlaq taufik pun masih bingung mengenai akhlak yang baik dan yang buruk 

namun dalam kesehariannya akhlaq yang dimiliki taufik cukup baik, dalam bidang 

Ibadah bacaan dan gerakan dalam shalat taufik belum mampu menguasai namun 

dalam pelaksanaan shalat taufik selalu mengikuti sholat dzuhur berjamaah disekolah, 

membaca Al-Qur’an taufik masih seperti membeo belum mampu membacakan 

bacaan ayat-ayat al-qur’an dengan baik 

 Berdasarkan wawancara guru dan pengamatan yang peneliti lakukan dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan keagamaan yang dimiliki taufik kurang baik  
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3. Astuti 

 Untuk pengetahuan keagamaan astuti, sama halnya dengan taufik 

membutuhkan waktu lama untuk mengingat namun astuti satu tingkat lebih baik 

daripada taufik hanya yang menjadi kelemahannya astuti semangat belajarnya hanya 

di jam pertama saja. 

 Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara peneliti terhadap 

siswa Astuti, peneliti menemukan bahwa astuti membutuhkan waktu untuk 

mengingat segala sesuatu dalam pengetahuan keagamaan astute jauh lebih baik 

daripada taufik, dalam bidang Aqidah astuti sudah mengetaui mana yang diciptakan 

oleh Allah dan manusia namun butuh waktu lama baginya mengingat, dalam bidang 

Akhlaq astuti sudah tahu mana akhlaq yang baik dan akhlaq yang buruk, dalam 

bidang Ibadah astuti masih belum menguasai bacaan-bacaan shalat namun tetap 

melaksanakan ibadah shalat dzuhur berjamaah di sekolah. Dalam bidang Al-Qur’an 

astute masih belum mampu membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dengan baik. 

 Berdasarkan wawancara guru dan pengamatan yang peneliti lakukan dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan keagamaan yang dimiliki Astuti kurang baik banyak 

factor yang membuat Astuti memiliki pengetahuan keagamaan yang kurang baik 

seperti rasa malasnya untuk belajar. 

4. Dea Devira  

 Dea devira termasuk siswa yang agak nyambung, pengetahuan keagamaan 

yang dimiliki dea lebih baik dari ke tiga temannya tadi, untuk akhlaq dea devira 
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bagus akhlaknya sopan bacaan Al-qur’aannya sudah bagus tapi masih sering lupa-

lupa. 

 Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara peneliti terhadap 

siswa Dea Devira, dalam bidang Aqidah Dea sudah mampu membedakan ciptaan 

Allah seperti pohon dan ciptaan manusia seperti kunci, dalam bidang Akhlaq Dea 

mampu menyebutkan akhlaq yang dimiliki oleh Rasul dan dalam implementasi 

sehari-hari Dea menunjukan akhlaq yang baik terhadap Guru dan teman-temannya, 

dalam bidang Ibadah Dea sudah mengetahui bacaan-bacaan shalat dan 

pelaksanaannya dengan baik hanya saja terkadang Dea suka  melancong membacakan 

bacaan shalat, dalam bidang Al-Qur’an Dea sudah mampu membacakan bacaan Al-

Qur’an dengan baik bahkan sudah mampu menghafal beberapa ayat. 

 Berdasarkan wawancara guru dan pengamatan yang peneliti lakukan dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan keagamaan yang dimiliki Dea Devira sudah baik, 

Dea mampu mengikuti pelajaran dengan baik karna pengetahuan keagamaan yang di 

miliki oleh Dea. 

5. Ema Ismianda 

 Ema termasuk siswa yang nyambung, pengetahuan keagamaan yang dimiliki 

Ema sudah  baik.Ema sudah bisa shalat, bacaan ayat-ayat pendek sudah bisa jika 

diajarkan sudah nyambung dia. 

 Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara peneliti terhadap 

siswa Ema Ismianada, dalam pengetahuan keagamaan Ema merupakan salah satu 

siswa yang sudah nyambung dalam menangkap materi pembelajaran, dalam bidang 



65 

 

Aqidah Ema sudah memahami bahwa llah SWT maha Eza atau tunggal Ema sudah 

mampu membedakan mana ciptaan Allah seperti matahari, bulan, langit dan ciptaan 

manusia seperti meja, sapu dan pintu dalam bidang Aqidah Ema sudah baik, dalam 

bidang Akhlaq Ema pun sudah mampu memahami sifat terpuji yang di miliki Rasul 

seperti jujur (tidak berbohong) dalam implementasiya sehari-hari Ema pun 

menunjukan akhlaq yang baik terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, dalam 

bidang Ibadah Ema sudah mampu membacakan bacaan sholat dengan baik gerakan 

shalat dengan baik dan menjalankan ibadah sholat dengan baik, dalam bidang Al-

Qur’an Ema mampu membacakan bacaan Al-Qur’an dengan baik dan lancar Ema 

sudah mampu menghafal surat-surat pendek dalam Al-Qur’an. 

 Berdasarkan wawancara guru dan pengamatan yang peneliti lakukan dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan keagamaan yang dimiliki Ema Ismianda lebih baik 

dari ke empat teman sebelumnya, Ema sudah mampu menguasai ke empat aspek yang 

ada dalam pengetahuan keagamaan. 

6. M. Rizky Yoga Saputra 

 Risky termasuk siswa yang cepat nyambung jika diajarkan besok-besok dan 

seterusnya dia pasti masih ingat. Diantara teman-temannya yang lain risky memiliki 

IQ 60. Dalam ibadah shalat risky  rajin melaksanakan shalat bacaan-bacaan shalatpun 

risky sudah hafal sudah mampu melaksanakan shalat dengan baik, dia juga bisa 

adzan, membaca Al-Qur’an surat Al-Baqarah dia sudah bisa, akhlaknya juga 

bagus.Yang menjadi kelemahan Rizky hanya di pelajaran Matematika.” 
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 Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara peneliti terhadap 

siswa M. Rizky Yoga Saputra, menunjukan bahwa pengetahuan keagamaan yang 

dimiliki oleh Rizky lebih baik daripada ke 5 temannya yang lain, dalam bidang 

Aqidah Rizky sudah mampu memahami bahwa Allah SWT maha Esa atau tunggal 

dengan mengaitkan bacaan surat Al-Ikhlas yang membahas tentang Tauhid kepada 

Allah Rizky sudah mampu membedakan ciptaan Allah SWT seperti pohon bintang 

bulan dan manusia sedang yang diciptakan manusia seperti kursi, meja, sepatu baju 

dll, dalam bidang Akhlaq Rizky sudah baik Rizky mengetahui sifat terpuji yang 

dimiliki rasul seperti jujur dan dapat dipercaya dalam kesehariannya pun risky 

menunjukan sifat terpuji yang di miliki Rasul kepada guru teman dan orang yang ada 

di sekitarnya, dalam biang Ibadah Rizky baik bacaan-bacaan shalat dan gerakannya 

Rizky sudah hafal serta menguasai diluar kepala dan dalam Ibadah shalat Rizy selalu 

menjalankan shalat lima waktu, dalam bidang Al=Qur’an Rizky sudah baik risky 

mampu membaca Q.S. Al-Baqarah dan mampu menghafal ayat-ayat pendek yang ada 

di Al=Qur’an. 

 Berdasarkan wawancara guru dan pengamatan yang peneliti lakukan dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan keagamaan yang dimiliki M. Rizky Yoga Saputra 

sangat baik dari sekian pengetahuan keagamaan yang di miliki siswa tunagrahita 

hanya risky satu-satunya yang sudah memahami pembelajaran khususnya dalam 

pengetahuan keagamaan.  
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2. Hasil Wawancara Anak 

 Penulis mewawancarai responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

untukmengetahui penguasaan pengetahuan keagamaan yang dimiliki siswa 

tunagrahita selama duduk di kelas VII yaitu sebagai berikut : 

a. Bidang Aqidah 

1. Apakah arti iman? 

2. Sebutkan 3 contoh ciptaan Allah yang ada dibumi! 

 

Tabel 6 

Jawaban responden di bidang Aqidah 

No Nama Siswa Jawaban Benar Soal 

Terjawab No.1 No.2 

1 Astuti -   1 

2 Dea Devira     2 

3 Ema Ismianda     2 

4 Dea Dheviana Putri - - 0 

5 M. Rizky Yoga Saputra     2 

6 M. Taufik Saputra - - 0 

Jumlah 7 

 

 Dari table diatas dapat diketahui bahwa penguasaan pengetahuan keagamaan 

siswa tunagrahita kelas VII pada bidang aqidah baik. Dapat dilihat dari hasil jawaban 

peserta didik masing-masing soal terjawab benar berjumlah 7 dan soal yang tidak 

terjawab berjumlah 5 .  

 Dapat diketahui dari table diatas siswa tunagrahita yang menguasai 

pengetahuan keagamaan di bidang aqidah yaitu meyakini bahwa Allah Maha 
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Pencipta sudah baik. Dapat dilihat dari jawaban siswa yang bisa menjawab pengertian 

iman dan dapat membedakan mana ciptaan Allah dan mana ciptaan manusia. 

 Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan 

tentang pengetahuan keagamaan siswa tunagrahita mampu didik, menunjukan bahwa 

dari pengamatan dan pemberian pertanyaan-pertanyaan menyangkut Aqidah siswa 

siswi tunagrahita sebagian besar sudah mampu menjelaskan mana ciptaan Allah SWT 

dan mana ciptaan manusia, dapat di lihat pula dari antusias siswa menjawab 

pertanyaan karena mereka sudah menguasai dan mampu menjawab setiap pertanyaan 

yang peneliti berikan. 

b. Bidang Akhlaq 

3. Sifat terpuji apakah yang dimiliki Rasul? 

4. Apakah  yang harus kita lakukan ketika bertemu bapak/ibu guru di sekolah? 

 

Tabel 7 

Jawaban responden di bidang Akhlaq 

 

No Nama Siswa Jawaban Benar Soal 

Terjawab No.1 No.2 

1 Astuti -   1 

2 Dea Devira -   1 

3 Ema Ismianda     2 

4 Dea Dheviana Putri - - 0 

5 M. Rizky Yoga Saputra     2 

6 M. Taufik Saputra -   1 

Jumlah 7 

 

 Dari table diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan keagamaan siswa 

tunagrahita kelas VII di bidang akhlaq yang dikuasai siswa tunagrahita menunjukan 



69 

 

pada angka baik. Dapat dilihat dari hasil jawaban peserta didik masing-masing soal 

terjawab benar berjumlah 7 dan soal yang tidak terjawab berjumlah 5 .  

 Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Munir menjelaskan bahwa 

akhlaq yang dimiliki siswa-siswi Tunagrahita sebenarnya baik dalam 

implementasiaanya sehari-hari seperti menghormati dan menyayangi sesama manusia 

dan lain sebagainya.  Untuk pengetahuan keagamaan mereka kurang menguasai karna 

keterbatasan intelegensi, hanya dua orang siswa yang cepat menangkap pengetahuan 

tentang akhlaq Nabi Muhammad SAW. 

 Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan 

tentang kepada guru dan siswa mengenai penngetahuan keagamaan siswa tunagrahita 

mampu didik menunjukan bahwa, Akhlaq yang dimiliki siswa-siswi tunagrahita 

sudah baik untuk kehidupan sehari-harinya hanya saja pengetahuan keagamaanya 

yang kurang baik, hanya sebagian kecil dari siswa yang mampu menjawab 

pertanyaan mengenai sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasul. 

c. Ibadah 

5. Sebutkan rakaat yang ada pada shalat : Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya? 

6. Bagaimana bunyi niat shalat subuh? 

7. Bacaan takbiratul ikhram berbunyi? 

8. Bacaan rukuk berbunyi? 
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Tabel 8 

Jawaban responden di bidang Ibadah 

No Nama Siswa Jumlah Benar Soal 

Terjawab No.5 No.6 No.7 No.8 

1 Astuti - - - - 0 

2 Dea Devira   -     3 

3 Ema Ismianda       - 3 

4 Dea Dheviana Putri - - - - 0 

5 M. Rizky Yoga S.         4 

6 M. Taufik Saputra - - - - 0 

Jumlah 10 

 

 Dari table diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan keagamaan siswa 

tunagrahita kelas VII di bidang Ibadah kurang baik. Dapat dilihat dari hasil jawaban 

peserta didik yang menjawab salah lebih banyak dari pada jawaban yang benar untuk 

soal no 5,6,7,dan 8. 

 Dalam keagamaan ibadah merupakan tiang agama yang harus dimiliki  dan 

dikuasai oleh umat islam, keterbatasan intelegensi yang dimiliki siswa tunagrahita 

tidak menjadi penghambat mereka menjalankan ibadah shalat. Untuk gerakan dan 

bacaan shalat dari ke 6 siswa tunagrahita kelas VII ada  3 siswa yang sudah lancar 

dalam shalat namun sisanya hanya mengikuti gerakan dan bacaan shalatnya pun 

tidak jelas seperti membeo. 

 Berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara yang peneliti 

lakukan tentang pengetahuan keagamaan siswa tunagrahita mampu didik, 

menunjukan bahwa ibadah shalat yang dimiliki siswa tunagrahita dalam 

implementasinya sudah baik namun hanya sebagian kecil dari siswa yang benar-

benar sudah mampu melaksanakan shalat dengan bacaan dan gerakan shalat dengan 
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baik. Sisanya hanya mengikuti dan belum memahami bacaan apa yang harus di baca 

dalam setiap gerakan sholat.  

d. Al-Qur’an 

9. Lanjutkan ayat berikut “Innaa’toynakalkautsar”! 

10. Berapakah jumlah surat Al-Kautsar? 

Tabel 9 

Jawaban responden di bidang Al-Qur’an 

No Nama Siswa Jawaban Benar Soal 

Terjawab No.9 No.10 

1 Astuti   0 

2 Dea Devira    1 

3 Ema Ismianda     2 

4 Dea Dheviana Putri   0 

5 M. Rizky Yoga Saputra     2 

6 M. Taufik Saputra   0 

Jumlah 5 

 

 Dari table diatas dapat diketahui bahwa pengusaan pengetahuan keagamaan 

siswa tunagrahita mampu didik kelas VII dalam bidang Al-Qur’an Buruk. Dapat 

dilihat dari jawaban siswa-siswi tunagrahita yang menjawab benar hanya berjumlah 

5. Itu menunjukan bahwa pengetahuan keagamaan dalam bidang Al-Qur’an hanya 

sebagian siswa yang menguasai dan sisanya tidak. 

 Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis di SMPLB PKK kelas VII 

siswa tunagrahita setiap sebelum dan sesudah belajar selalu membaca surat-surat 

pendek. Memang hanya setengah dari jumlah siswa yang lantang dan lancar 

membacakan surat-surat pendek dalam Al-Qur’an dan sisanya mengikuti seperti 

membeo. 
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 Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa masing-masing materi 

bidang pengetahuan keagamaan memiliki nilai tertinggi yaitu Aqidah dan Akhlaq, 

dapat dilihat bahwa siswa tunagrahita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dalam dua materi dengan benar. 

 Selanjutnya, hasil wawancara mengenai  pengetahuan kegamaan yang 

dimiliki siswa tunagrahita akan penulis jelaskan satu persatu yaitu sebagai berikut : 

Tabel 10 

Hasil Wawancara yang Dijawab Benar Oleh Siswa Tunagrahita  

MengenaiPengetahuan Keagamaan  

N

o 

Nama Siswa Pengetahuan Keagamaan Jumlah 

Terjawab 

Nilai 

Aqidah Akhlaq Ibadah Al-

Qur’an 

1 Astuti 1 1 0 0 2 10 

2 Dea Devira 2 1 3 1 7 70 

3 EmaIsmianda 2 2 3 2 9 90 

4 Dea Dheviana  0 0 0 0 0 0 

5 M. Rizky Yoga  2 2 4 2 10 100 

6 M.Taufik S 0 1 0 0 1 5 

 

 Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa  terlihat mana siswa yang 

memiiki penguasaan pengetahuan keagamaan yang baik dan yang buruk. M. rizky 

Yoga Saputra mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, 

berikutnya Dea Dheviana Putri tidak mampu menjawab semua pertanyaan yang 

penulis berikan. 

 Menurut Bratanata, tunagrahita adalah seseorang yang memiliki tingkat 

kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti 

tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk 

dalam program pendidikan. 
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Menurut The American Assosiation on Mental Deficiency (AAMD), 

seseorang dikategorikan tunagrahita apabila kecerdasannya secara umum di bawah 

rata-rata dan mengalami kesulitan penyesuaian sosial dalam setiap fase 

perkembanganya. 

Berdasarkan ke dua teori di atas dapat disimpulakan bahwa pengetahuan 

keagamaan siswa tunagrahita berfariatif ada yang baik dan buruk, bidang yang dapat 

dikuasai siswa tunagrahita yaitu bidang akidah, akhlaq sedangkan untuk Ibadah dan 

Al-Qur’an siswa tunagrahita kurang menguasai materi tersebut. Ini semua terjadi 

karna kekurangan intelegensi yang mereka miliki. Kapasitas intelegensi yang mereka 

miliki pun berbeda-beda namun, yang mejadi kelebihan dari siswa-siswi tunagrahita 

ini adalah semangat belajar mereka yang tinggi mereka tidak tau mereka tidak paham 

namun mereka masih ingin belajar dengan mengikuti apa yang diucapkan gurunya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dari seluruh rangkaian proses penelitian yang penulis lakukan, Pengetahuan 

Keagamaan Siswa Tunagrahita Mampu Didik Kelas VII SMPLB PKK Provinsi 

Lampung, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

 Pengetahuan keagamaan dalam Pendidikan Agama Islam mempunyai empat 

aspek yang harus dipelajari yaitu Aqidah, Akhlaq, Ibadahdan Al-Qur’an.Penguasaan 

yang dimiliki siswa tunagrahita mampu didik dalam pengetahuan keagamaan sangat 

bervariatif dalam setiap bidangnya masing-masing. 

 Pengetahuan keagamaan siswa tunagrahita kelas VII sangatlah bervariatif 

dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa, sebagian siswa memiliki 

pengetahuan keagamaan baik dan sebagian lain masih buruk. Sedangkan pengetahuan 

keagamaan yang mampu diemban siswa tunagrahita dengan baik yaitu bidang aqidah 

dan akhlaq, sedangkan pengetahuan keagamaan bidang ibadah dan al-qur’an buruk 

hanya sebagian siswa tunagrahita yang mampu menguasai keempat aspek yang ada 

dalam pengetahuan keagamaan. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, yang perlu disarankan untuk 

lebih meningkatkan pengetahuan keagamaan siswa tunagrahita yaitu sebagai berikut: 
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1. Kepada orang tua 

Bagi orang tua mendapatkan anak yang memiliki kekurangan, cacat, atau 

berbeda dengan anak-anak pada umumnya memang sangatlah menyakitkan dan ada 

orang tua membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerima anak yang 

memiliki kekurangan, inilah dampak dari ketunagrahitaan. 

Namun yang perlu diketahui oleh orang tua yang memiliki anak berkebatasan 

mental khususnya tunagahita janganlah berkecil hati karna bagaimanapun, anak 

merupakan infestasi  yang sangat berharga kelak di kemudian hari. Teruslah 

mengajarkan pengetahuan keagamaan kepada anak karena tidak di pungkiri jika terus 

menerus diajarkan anak akan semakin bias dan terbiasa. 

2. Kepada Masyarakat 

a. Diharapkan menyadari pentingnya pengetahuan keagamaan bagi anak baik 

normal maupuntidak normal 

b. Jangan memandang sebelah mata anak-anak yang mengalami keterbatsan 

mental karena sesungguhnya mereka lebih baik dari yang kita kira 

3. Kepada Siswa Tunagrahita 

a. Diharapkan selalu belajar dengan sungguh-sungguh khususnya dalam 

bidang pengetahuan keagamaan karena agama bukan hanya ilmu duniawi 

namun ilmu akhirat. 

b. Jangan berkecil hati dengan kekurangan yang kalian miliki karena pada 

dasarnya penulis percaya banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan 

kepada siswa tunagrahita. 
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c. Diharapkan agar tidak menghilangkan kebiasaan baik yang sudah 

diajarkan oleh orang tua dan guru. 

 

C. Penutup 

 Alhamdulilah penulis bersyukur kehaadirat Allah SWT yang senantiasa 

mencurahkan Rahmat-Nya sehingga penyususnan skripsi ini dapat berjalan dengan 

lancer. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam skrpsi ini banyak kekeliruan dan 

kekurngannya, sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kebaikan 

skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terutama bagi 

penulis pribadi maupun pembaca pada umumya.. “Amin YaRabbal’alamin” 
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Lampiran  1 

 

HASIL WAWANCARA ANAK 

 

Masalah  : Penguasaan Pengetahuan Keagamaan siswa Tunagrahita? 

Responden  : M. Rizky Yoga Saputra 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas VII/C SMPLB PKK Provinsi Lampung 

 

Pertanyaan : 

1. Iman kepada Allah Artinya? 

Jawaban : Percaya 

2. Sebutkan 3 contoh ciptaan Allah yang ada di Bumi? 

Jawaban : Langit, matahari dan pohon 

3. Apakah sifat terpuji yang dimiliki Rasul? 

Jawaban : terpuji baik dan jujur 

4. Apakah yang harus kita lakukan ketika bertemu bapak/ibu guru di 

sekolah? 

Jawaban : bersalaman  

5. Sebutukan rakaat sholat Subuh? Dzuhur? Ashar? Magrib? Isya? 

Jawaban : Subuh 2 rakaat, Dzuhur 4 rakaat, Ashar 4 rakaat, Magrib 3 

rakaat, Isya 4 rakaat. 

6. Bagaimana bunyi niat shalat subuh? 



Jawaban: 

Ushollifardhussubhirak’atainimustaqbilalkiblatifardollillahita’ala. 

7. Bacaan takbiratul ikhram berbunyi? 

Jawaban : Allahuakbar 

8. Bacaan rukuk berbunyi? 

Jawaban : Subhanarabialadzimiwabihamdi 3x 

9. Lanjutkan ayat berikut “Inna a’toynakalkautsar” ? 

Jawaban : 2. Fashollilirobbikawanhar 3. Innasyaniakahualabtar 

10. Berapa jumlah surat Al-Kautsar? 

Jawaban : 3 ayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masalah  : Penguasaan Pengetahuan Keagamaan siswa Tunagrahita? 

Responden  : Ema Ismianda 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas VII/C SMPLB PKK Provinsi Lampung 

 

Pertanyaan : 

1. Iman kepada Allah Artinya? 

Jawaban : Percaya 

2. Sebutkan 3 contoh ciptaan Allah yang ada di Bumi? 

Jawaban : Pohon, Bintang dan Bulan 

3. Apakah sifat terpuji yang dimiliki Rasul? 

Jawaban : baik hati 

4. Apakah yang harus kita lakukan ketika bertemu bapak/ibu guru di 

sekolah? 

Jawaban : bersalaman  

5. Sebutukan rakaat sholat Subuh? Dzuhur? Ashar? Magrib? Isya? 

Jawaban : Subuh 2 rakaat, Dzuhur 4 rakaat, Ashar 4 rakaat, Magrib 3 

rakaat, Isya 4 rakaat. 

6. Bagaimana bunyi niat shalat subuh? 

Jawaban: 

Ushollifardhussubhirak’atainimustaqbilalkiblatifardollillahita’ala. 

7. Bacaan takbiratul ikhram berbunyi? 

Jawaban : Allahuakbar 

8. Bacaan rukuk berbunyi? 



Jawaban : - 

9. Lanjutkan ayat berikut “Inna a’toynakalkautsar” ? 

Jawaban : 2. Fashollilirobbikawanhar 3. Innasyaniakahualabtar 

10. Berapa jumlah surat Al-Kautsar? 

Jawaban : 3 ayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah  : Penguasaan Pengetahuan Keagamaan siswa Tunagrahita? 



Responden  : Dea Devira 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas VII/C SMPLB PKK Provinsi Lampung 

 

Pertanyaan : 

1. Iman kepada Allah Artinya? 

Jawaban : Percaya 

2. Sebutkan 3 contoh ciptaan Allah yang ada di Bumi? 

Jawaban : Pohon, Orang 

3. Apakah sifat terpuji yang dimiliki Rasul? 

Jawaban : - 

4. Apakah yang harus kita lakukan ketika bertemu bapak/ibu guru di 

sekolah? 

Jawaban : bersalaman  

5. Sebutukan rakaat sholat Subuh? Dzuhur? Ashar? Magrib? Isya? 

Jawaban : Subuh 2 rakaat, Dzuhur 4 rakaat, Ashar 4 rakaat, Magrib 3 

rakaat, Isya 4 rakaat. 

6. Bagaimana bunyi niat shalat subuh? 

Jawaban: - 

7. Bacaan takbiratul ikhram berbunyi? 

Jawaban : Allahuakbar 

8. Bacaan rukuk berbunyi? 

Jawaban : Subhanarabialadzimiwabihamdi 3x 

9. Lanjutkan ayat berikut “Inna a’toynakalkautsar” ? 



Jawaban : 2. Fashollilirobbikawanhar 3. Innasyaniakahualabtar 

10. Berapa jumlah surat Al-Kautsar? 

Jawaban : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah  : Penguasaan Pengetahuan Keagamaan siswa Tunagrahita? 

Responden  : Astuti 



Tempat Wawancara : Ruang Kelas VII/C SMPLB PKK Provinsi Lampung 

 

Pertanyaan : 

1. Iman kepada Allah Artinya? 

Jawaban : - 

2. Sebutkan 3 contoh ciptaan Allah yang ada di Bumi? 

Jawaban : Pohon 

3. Apakah sifat terpuji yang dimiliki Rasul? 

Jawaban : - 

4. Apakah yang harus kita lakukan ketika bertemu bapak/ibu guru di 

sekolah? 

Jawaban : bersalaman  

5. Sebutukan rakaat sholat Subuh? Dzuhur? Ashar? Magrib? Isya? 

Jawaban : - 

6. Bagaimana bunyi niat shalat subuh? 

Jawaban: - 

7. Bacaan takbiratul ikhram berbunyi? 

Jawaban : - 

8. Bacaan rukuk berbunyi? 

Jawaban : - 

9. Lanjutkan ayat berikut “Inna a’toynakalkautsar” ? 

Jawaban : - 

10. Berapa jumlah surat Al-Kautsar? 



Jawaban : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masalah  : Penguasaan Pengetahuan Keagamaan siswa Tunagrahita? 

Responden  : M. Taufik Saputra 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas VII/C SMPLB PKK Provinsi Lampung 

 

Pertanyaan : 

1. Iman kepada Allah Artinya? 

Jawaban : - 

2. Sebutkan 3 contoh ciptaan Allah yang ada di Bumi? 

Jawaban : - 

3. Apakah sifat terpuji yang dimiliki Rasul? 

Jawaban : - 

4. Apakah yang harus kita lakukan ketika bertemu bapak/ibu guru di 

sekolah? 

Jawaban : Menyapa 

5. Sebutukan rakaat sholat Subuh? Dzuhur? Ashar? Magrib? Isya? 

Jawaban : - 

6. Bagaimana bunyi niat shalat subuh? 

Jawaban: - 

7. Bacaan takbiratul ikhram berbunyi? 

Jawaban : - 

8. Bacaan rukuk berbunyi? 

Jawaban : - 

9. Lanjutkan ayat berikut “Inna a’toynakalkautsar” ? 



Jawaban : - 

10. Berapa jumlah surat Al-Kautsar? 

Jawaban : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masalah  : Penguasaan Pengetahuan Keagamaan siswa Tunagrahita? 

Responden  : Dea Dheviana Putri 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas VII/C SMPLB PKK Provinsi Lampung 

 

Pertanyaan : 

1. Iman kepada Allah Artinya? 

Jawaban : - 

2. Sebutkan 3 contoh ciptaan Allah yang ada di Bumi? 

Jawaban : - 

3. Apakah sifat terpuji yang dimiliki Rasul? 

Jawaban : - 

4. Apakah yang harus kita lakukan ketika bertemu bapak/ibu guru di 

sekolah? 

Jawaban : - 

5. Sebutukan rakaat sholat Subuh? Dzuhur? Ashar? Magrib? Isya? 

Jawaban : - 

6. Bagaimana bunyi niat shalat subuh? 

Jawaban: - 

7. Bacaan takbiratul ikhram berbunyi? 

Jawaban : - 

8. Bacaan rukuk berbunyi? 

Jawaban : - 

9. Lanjutkan ayat berikut “Inna a’toynakalkautsar” ? 



Jawaban : - 

10. Berapa jumlah surat Al-Kautsar? 

Jawaban : - 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

Daftar Nama Responden 

 

No Nama Siswa Klasifikasi 

Tunagrahita 

Laki-Laki/ 

Perempuan 

1 Astuti Tunagrahita Ringan Perempuan 

 

2 Dea Devira Tunagrahita Ringan Perempuan 

3 Ema Ismianda Tunagrahita Ringan Perempuan 

4 Dea Dheviana Putri Tunagrahita Ringan Perempuan 

5 M. Rizky Yoga Saputra Tunagrahita Ringan Laki-Laki 

6 M. Taufiik Saputra Tunagrahita Ringan Laki-Laki 

 

 



Lampiran 5 

 

PEDOMAN  WAWANCARA  

 

A. Daftar Pertanyaan Untk Guru PAI 

1. Apakah bapak/ibu mengajarkan pengetahuan keagamaan tentang akidah, 

akkhlaq dan ibadah Al-Qur’an  kepada siswa tunagrahita? 

2. Bisa bapak/ibu jelaskan pengetahuan yang dimiliki siswa tunagrahita? 

3. Apakah bapak/ibu membiasakan siswa tunagrahita untuk mengamalkan 

pengetahuan keagamaan yang mereka pelajari? 

4. Problematika apa saja yang bapak/ibu hadapi disaat mengajarkan 

pengetahuan keagamaan kepada siswa tunagrahita? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu mensikapi siswa tunagrahita yang susah sekali 

mengamalkan pengetahuan keagamaan? 

6. Wujud nyata apa yang sudah terlihat dalam kegiatan belajar pengetahuan 

keagamaan siswa tunagrahita? 

7. Adakah peningkatan yang dialami oleh siswa tunagrahita dalam 

mempelajari pengetahan keagamaaan? 

8. Dalam kehidupan sehari-hari adakah peserta didik tunagrahita yang 

mengamalkan pengetahuan keagamaan? 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

Kisi-Kisi Instrumen Observasi Penelitian Tentang Pengetahuan Keagamaan Siswa 

Tunagrahita 

 

 

No Variabel Sub Fokus Penelitian Pernyataan 

1. Pengetahuan 

Keagamaan 

Siswa 

Tunagrahita 

1. Aqidah Pengetahuan di bidang aqidah yang 

dimiliki siswa tunagrahita  baik  

2.Akhlaq 
 

Pengetahuan di bidang akhlaq yang 

dimiliki siswa tunagrahita baik 

 

3.Ibadah Pengetahuan di bidang ibadah yang 

dimiliki siswa tunagrahita kurang baik 

 

4.Al-Qur’an Pengetahuan di bidang akhlaq yang 

dimiliki siswa tunagrahita sedang  

 

 



Lampiran 4 

 

LEMBAR OBSERVASI  

 

 

Pengetahuan Keagamaan Siswa Tunagrahita Bidang Akidah 

(Aku percaya Allah Maha Pencipta) 

No Nama Sangat 

Baik 

Baik Sedang  Buruk Sangat 

Buruk 

1 Astuti       

2 Dea Devira       

3 Ema Ismianda       

4 Dea Dheviana P       

5 M.Rizky Yoga S       

6 M. Taufik S       

 

 

Pengetahuan Keagamaan Siswa Tunagrahita Bidang Akhlaq 

(Meneladani Sifat Terpuji Nabi Muhammad SAW) 

No Nama Sangat 

Baik 

Baik Sedang  Buruk Sangat 

Buruk 

1 Astuti       

2 Dea Devira       

3 Ema Ismianda       

4 Dea Dheviana P       

5 M.Rizky Yoga S       

6 M. Taufik S       

 

 

Pengetahuan Keagamaan Siswa Tunagrahita Bidang Al-Qur’an 

(Membaca Q.S. Al-Kautsar) 

No Nama Sangat 

Baik 

Baik Sedang  Buruk Sangat 

Buruk 

1 Astuti       

2 Dea Devira       

3 Ema Ismianda       

4 Dea Dheviana P       

5 M.Rizky Yoga S       

6 M. Taufik S       

 



Pengetahuan Keagamaan Siswa Tunagrahita Bidang Ibadah 

(Shalat) 

No Nama Sangat 

Baik 

Baik Sedang  Buruk Sangat 

Buruk 

1 Astuti       

2 Dea Devira       

3 Ema Ismianda       

4 Dea Dheviana P       

5 M.Rizky Yoga S       

6 M. Taufik S       

 

 

Keterangan : 

Sangat Baik : 85-100 

Baik   : 75-84 

Sedang  : 60-74 

Buruk   : 50-59 

Sangat Buruk :  0-49 
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