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ABSTRAK 

 

Problem belajar pada anak tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, baik 

itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus seperti anak tuna daksa. Tanpa 

adanya problem belajar pada siswa maka tidak akan ada penyempurnaan tujuan 

pendidikan ataupun kurikulum. Sebab pada kenyataannya disamping faktor latar 

belakang siswa, faktor-faktor lain seperti guru atau metode pembelajaran juga bisa  turut 

mempengaruhi prestasi belajar siswa itu sendiri. 

Skripsi ini berjudul “Problematika Belajar Pendidikan Islam Pada Anak 

Penyandang Tuna Daksa Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Cabang Surakarta”. 

Adapun permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja 

problematika belajar pendidikan agama Islam yang dihadapi oleh anak penyandang tuna 

daksa di SLB YPAC cabang Surakarta, dan bagaimana usaha guru dan sekolah untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami peserta didiknya.  

Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui problematika belajar Pendidikan Agama 

Islam yang dihadapi oleh anak penyandang tuna daksa di SLB YPAC cabang Surakarta 

dan mengetahui usaha guru dan sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar 

yang dialami peserta didiknya. Manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

informasi penting bagi kalangan akademisi mengenai problematika guru dan siswa 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya bagi siswa tuna daksa, sebagai 

sumbangan pemikiran untuk meningkatkan tujuan pendidikan, dan sebagai dokumentasi 

bagi peneliti lain dalam rangka mengadakan penelitian lebih lanjut.  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (Field 

Research), objek penelitian ini adalah siswa SDLB YPAC Cabang Surakarta dan guru 

pendidikan agama Islam. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode observasi, interview, dokumentasi dan analisis data. Adapun 

penelitian ini dianalisis dengan kualitatif deskriptif (penelitian yang menghasilkan kata-

kata tulisan atau lisan). 

 Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa tingkat kesulitan 

belajar yang dialami siswa tuna daksa SLB YPAC dalam mempelajari pendidikan 

agama Islam karena bervariasinya latar belakang yang dimiliki siswa berdasarkan 

kondisi fisiknya juga dari segi intelektualnya. Sedangkan problem yang dialami guru 

dalam mengajar pendidikan agama Islam yaitu berdasarkan latar belakang pendidikan 

guru yang kurang tepat dan masalah minimnya ketenagaan guru pendidikan agama 

Islam di SLB YPAC Cabang Surakarta tersebut. Dengan demikian semoga hasil 

penelitian dalam skripsi ini bisa memberikan kontribusi positif bagi semua pihak. 

 

Kata kunci:  Pendidikan Agama Islam, anak penyandang tuna daksa 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

Surat Persetujuan Naskah Publikasi  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:  

1. Pembimbing I : Drs.Zaenal Abidin, M. Pd 

2. Pembimbing II : Dra. Chusniatun, M. Ag 

Telah membaca dan mencermati naskah publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan  

skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa:  

 

Nama   : Umi Kholifah Titissari  

NIM   : G 000 050 024 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)  

Judul : Problematika Belajar Pendidikan Agama Islam pada Anak 

Penyandang Tuna Daksa di Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

Cabang Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013  

 

Naskah publikasi tersebut layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.  

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.  

            

 

             Surakarta, 20 Juli 2013  

    

 Pembimbing I 

 

 

 

 

 

Drs. Zaenal Abidin, M. Pd 

Pembimbing II 

 

 

 

 

 

Dra. Chusniatun, M. Ag 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

Jl. A. Yani Tromol Pos I. Pabelan. Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 

Fax 715448 Surakarta 57102 

 

 



1 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia mempunyai hak 

untuk mendapatkan pendidikan tanpa 

memandang status sosial, material, keadaan 

jasmani ataupun rohani. Sebagaimana yang 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 

alenia ke empat, Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 

yang berbunyi “Setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan”.  Kemudian dalam 

UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan 

Anak. Dan UU No. 4 tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat. Hal tersebut semata-

mata untuk mewujudkan persamaan hak 

asasi manusia untuk dapat terhindar dari 

kebodohan, keterbelakangan dan 

ketidakberdayaan karena tidak mampu 

untuk bersaing dalam bidang ilmu 

pengetahuan. 

Melihat pernyataan diatas maka 

tidak hanya manusia normal saja yang 

berhak mendapatkan pendidikan namun 

manusia yang memiliki kesulitan belajar 

seperti kesulitan membaca (disleksia), 

menulis (disgrafia) dan menghitung 

(diskalkulia) maupun penyandang ketunaan 

(tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna 

daksa, dan tuna laras) berhak mendapatkan 

pendidikan. Selama ini, sebagian orang 

membuat dikotomi antara normal dan cacat 

atau berkebutuhan khusus. Padahal, warga 

berkebutuhan khusus adalah bagian dari 

masyarakat juga. 

Pendidikan disamping merupakan 

kebutuhan manusia juga merupakan suatu 

kewajiban bagi orangtua untuk mendidik 

anaknya. Anak adalah amanat yang 

dipercayakan oleh Allah untuk dipelihara 

dan harus dipertanggungjawabkan 

dihadapan-Nya, termasuk mereka yang 

memiliki anak dengan kekurangan dan 

kelemahannya. Sebagaimana telah 

difirmankan dalam Al-Qur’an Surat An-

Nisa ayat 9 yang berbunyi : “Dan hendaklah 

takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan di belakang 

mereka anak-anak yang lemah yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Maka hendaklah mereka bertaqwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar”. 

Pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus bertujuan untuk membentuk siswa 

yang mampu berprestasi dalam 

kelompoknya, baik secara sosial maupun 

emosional sebatas kemampuannya 

(Nur’aeni, 1997: 104-105). Anak-anak 

penyandang ketunaan berkuasa atas dirinya, 

dan karena itu fitrah dirinya adalah sebagai 

manusia yang merdeka atau bebas. 

Walaupun mereka tidak sempurna secara 

fisik atau mental, tetapi jika kembali kepada 

fitrah mereka sebagai bagian dari manusia, 

maka mereka memiliki hak untuk merdeka 

seperti anak normal lainnya.  

Anak-anak berketunaan merupakan 

bagian dari masyarakat yang harus di 

bebaskan dan diberdayakan baik dari 

keterbatasan kondisi fisik maupun 

mentalnya. Upaya tersebut dilakukan 

dengan cara memberikan hak yang sama 

dalam bidang pendidikan secara 

berkesinambungan, terpadu dan penuh 

tanggung jawab agar mereka tidak lagi 

dianggap sebagai warga kelas dua yang 

hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian 

orang. 

Diperlukan cara mendidik yang 

paling tepat dalam upaya memanusiakan diri 

mereka. Upaya tersebut salah satunya adalah 

dengan jalan memberikan pendidikan 

agama. Pendidikan agama berusaha 

mengarah pada perbaikan-perbaikan dalam 

kemajuan kualitas iman manusia. Hal 

tersebut tidak lain lebih disebabkan bahwa 

setiap manusia mempunyai satu keyakinan 

adanya Tuhan. 

Pemberian kontribusi pendidikan 

agama kepada anak-anak penyandang 

ketunaan adalah hak yang harus diberikan 

kepada mereka dalam rangka meningkatkan 

perkembangan kepribadiannya (Manschatz 

dalam Mialarq, 1993: 124). Pendidikan 

Agama merupakan sarana utama dalam 

membentuk kepribadian mereka. Melalui 

pengajaran dan penghayatan, pendidikan 

agama berusaha membina mentalitas iman 

dalam diri anak-anak penyandang ketunaan 

(Sindhunata, 2001: 189). 
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Belajar merupakan proses manusia 

untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi, keterampilan, dan sikap. 

Belajar pada dasarnya dimulai sejak 

manusia lahir sampai akhir hayat. 

Kemampuan manusia untuk belajar 

merupakan karakteristik penting yang 

membedakan manusia dengan makhluk 

hidup lainnya. 

Pendidikan Agama Islam merupakan 

kurikulum wajib yang diberikan sekolah 

baik sekolah umum maupun khusus untuk 

mengajarkan dan membimbing anak yang 

beragama Islam agar memiliki pengetahuan 

tentang ajaran Islam secara benar sehingga 

peserta didik dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Melalui pendidikan Agama Islam 

terjadilah proses pengembangan aspek 

kepribadian anak, yaitu aspek kognitif, 

aspek afektif, dan aspek psikomotorik, 

sehingga ajaran Islam diharapkan akan 

menjadi bagian integral dari pribadi anak 

yang bersangkutan, dalam arti segala 

aktifitas anak akan mencerminkan nilai-nilai 

Islamiyah.  

Setiap siswa pada dasarnya ingin 

mendapat pendidikan. Namun dalam 

kenyataan sehari-hari terkadang ditemukan 

siswa yang memiliki perbedaan dalam hal 

kemampuan intelektual, kemampuan fisik, 

latar belakang keluarga, kebiasaan dan 

pendekatan belajar, yang terkadang sangat 

mencolok antara seorang siswa dengan 

siswa lainnya. 

Sementara itu, penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah-sekolah pada 

umumnya hanya ditujukan kepada para 

siswa yang berkemampuan kurang, biasanya 

terabaikan. Atau dengan perkataan lain, 

siswa yang berkategori di luar rata-rata 

(sangat pintar dan sangat bodoh) tidak 

mendapatkan kesempatan yang memadai 

untuk berkembang sesuai dengan 

kapasitasnya, sehinngga mereka kesulitan 

yang disebut kesulitan belajar. Dengan 

demikian tidak ada perbedaan antara 

seorang yang mengalami kesulitan belajar 

misalnya cacat tidak mendapatkan 

pendidikan. 

Dalam proses belajar mengajar PAI 

di sekolah (SLB), diharapkan para 

penyandang cacat fisik dapat mencapai 

tujuan belajar dengan sebaik-baiknya. Tetapi 

pada kenyataannya, berbagai hal dapat 

menghambat tercapainya tujuan belajar 

tersebut. Banyak anak yang tidak dapat 

mencapai tujuan belajar karena mengalami 

kesulitan belajar dalam kegiatan belajar, dan 

kesulitan belajar tersebut dapat menjadi 

masalah baik bagi anak sendiri maupun bagi 

guru sehingga menjadi sebuah problematika 

belajar. 

SLB YPAC cabang Surakarta 

merupakan institusi yang memberikan 

layanan pendidikan bagi anak cacat fisik 

atau penyandang tuna daksa yang 

didalamnya terdapat proses belajar 

mengajar. Di SLB ini anak tuna daksa  

banyak sekali mengalami problem dalam 

mengikuti proses belajar mengajar 

khususnya belajar Pendidikan Agama Islam. 

Padahal sangat penting bagi anak-anak 

penyandang tuna daksa untuk mempelajari 

Pendidikan Agama Islam sebagai dasar 

baginya untuk mencapai kehidupan yang 

lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. 

Problem yang dimiliki anak tuna 

daksa di SLB YPAC sangat beragam, 

diantaranya ide materi yang disampaikan 

guru tidak sepenuhnya dipahami siswa, 

problem minimnya strategi pembelajaran, 

dan guru yang menangani pelajaran PAI 

sangat terbatas. Padahal Anak tuna daksa 

sangat memerlukan perhatian dan 

bimbingan sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Dan pelajaran Pendidikan 

Agama Islam untuk penyandang tuna daksa 

sudah seharusnya dikemas dengan 

sesederhana mungkin sesuai dengan 

kemampuannya dalam belajar, sehingga 

mereka mampu menerima materi yang 

diberikan dengan baik. Di SLB YPAC 

cabang Surakarta, mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam bagi penyandang 

tuna daksa belum secara maksimal diberikan 

kepada mereka, sehingga penulis tertarik 

melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

Pendidikan Agama Islam pada penyandang 

tuna daksa, memerlukan suatu cara dengan 

pendekatan dalam pembelajaran sehingga 
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materi pelajaran bisa tersampaikan dengan 

baik. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Problematika Belajar 

Pendidikan Agama Islam yang dihadapi 

oleh anak penyandang tuna daksa di 

SLB YPAC cabang Surakarta. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan 

dan penyebab kekurang berhasilan 

belajar Pendidikan Agama Islam bagi 

penyandang tuna daksa 

3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang 

dilakukan SLB YPAC cabang Surakarta 

untuk memperdalam ajaran Agama 

Islam bagi penyandang tuna daksa. 

 

LANDASAN TEORI 

Pendidikan Agama Islam  

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba, 

Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-

hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut 

ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian 

yang lain seringkali beliau mengatakan 

kepribadian utama tersebut dengan istilah 

Kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih 

dan memutuskan serta berbuat berdasarkan 

nilai-nilai Islam, dan bertanggungjawab 

sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ahmad D. 

Marimba, 1981: 139). 

 

Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Ada beberapa rumusan yang 

dikemukakan oleh para ahli pendidikan 

mengenai tujuan pendidikan agama Islam, 

antara lain: 

a. Ahmad D. Marimba (1989: 39) 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah terbentuknya orang yang 

berkepribadian muslim. 

b. M. Athiyah al-Abrasyi (1974: 15) 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah manusia yang berakhlak 

mulia. 

c. Konggres Pendidikan Islam se-Dunia 

ke-II pada tahun 1980 menetapkan 

bahwa tujuan akhir pendidikan adalah 

adanya sikap penyerahan diri 

sepenuhnya kepada Allah pada tingkat 

individual, masyarakat dan pada tingkat 

kemanusiaan pada umumnya (dikutip 

dalam M. Arifin, 1987: 132). 

d. M. Arifin (1987: 133) menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

menanamkan kesadaran dalam diri 

manusia terhadap dirinya sendiri selaku 

hamba Allah, dan kesadaran selaku 

anggota masyarakat yang harus memiliki 

rasa tanggungjawab sosial terhadap 

pembinaan masyarakatnya serta 

menanamkan kemampuan manusia 

untuk mengelola, memanfaatkan alam 

sekitar ciptaan Allah bagi kepentingan 

kesejahteraan manusia dan kegiatan 

ibadah kepada Khalik, Pencipta alam itu 

sendiri. 

 

Pendidikan Luar Biasa 

Pendidikan Luar Biasa (PLB) 

merupakan salah satu komponen dalam 

salah satu sistem pemberian layanan yang 

kompleks dalam membantu individu untuk 

mencapai potensinya secara optimal. 

Pendidikan Luar Biasa diibaratkan sebagai 

sebuah kendaraan dimana siswa penyandang 

cacat, meskipun berada di sekolah umum, 

diberi garansi untuk mendapatkan 

pendidikan yang secara khusus di rancang 

untuk membantu mereka mencapai potensi 

yang maksimal. 

 

Tujuan Pendidikan Luar Biasa 

Tujuan pendidikan luar biasa tidak 

dapat dipisahkan dengan tujuan pendidikan 

di Indonesia pada umumnya, yaitu 

membantu dan membimbing anak 

berkelainan agar mereka menjadi warga 

negara yang baik, dalam arti mereka dapat 

mengenal dirinya sendiri, dapat bergaul 

dengan baik dalam masyarakat dan dapat 

mencari nafkah sendiri untuk kehidupannya 

(Depdikbud, 1975: 51). 

Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka sesuai dengan kelainan yang ada pada 

anak yang cacat, perlu dicapai tujuan khusus 

pendidikan luar biasa sebagai berikut: 

a. Agar anak berkelainan memahami 

kelainan yang dideritanya dan kemudian 
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menerimanya sebagai suatu keadaan 

yang harus dihadapi. 

b. Agar anak berkelainan menyadari bahwa 

mereka merupakan anggota masyarakat, 

warga negara dengan hak kewajiban 

yang sama dengan warga negara yang 

lain. 

c. Agar anak berkelainan berdasarkan 

kemampuan yang ada padanya, sesuai 

dengan hak dan kewajibannya, berusaha 

dan berjuang menutup dan mengisi 

kekurangan yang ada agar menjadi 

warga negara yang dapat berdiri sendiri, 

tidak bergantung pada bantuan dan 

pertolongan orang lain dan pemerintah. 

d. Agar anak berkelainan mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan (sesuai 

dengan kelainannya) sehingga ia dapat 

mencari nafkah dengan pengetahuan dan 

keterampilannya. 

e. Agar anak berkelainan pada akhirnya 

dapat bergaul dengan masyarakat tanpa 

perasaan harga diri kurang dan dapat 

menghargai keagungan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

 

Anak Tuna Daksa  

Samuel A Kirk (1986) yang dialih 

bahasakan oleh Moh. Amin dan Ina Yusuf 

Kusumah (1991: 3) mengemukakan bahwa 

seseorang dikatakan anak tuna daksa jika 

kondisi fisik atau kesehatan mengganggu 

kemampuan anak untuk berperan aktif 

dalam kegiatan sehari-hari, sekolah atau 

rumah. 

Istilah Tuna Daksa berasal dari kata 

“tuna” yang berarti rugi atau kurang, dan 

“daksa” yang berarti tubuh. Jadi tuna daksa 

ditujukan kepada mereka yang memiliki 

anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan 

istilah cacat tubuh dan cacat fisik 

dimaksudkan untuk menyebut mereka yang 

memiliki cacat pada anggota tubuhnya, 

bukan cacat pada inderanya. 

Karakteristik anak tuna daksa yang 

akan dibahas ada 3 bagian, yaitu: 

a. Karakteristik Akademik 

Pada umumnya tingkat 

kecerdasan anak tuna daksa yang 

mengalami kelainan pada sistem otot 

dan rangka adalah normal sehingga 

dapat mengikuti pelajaran yang sama 

dengan anak normal, sedangkan anak 

tuna daksa yang mengalami kelainan 

pada sistem cerebral, tingkat 

kecerdasannya berentang mulai dari 

tingkat idiocy sampai gifted. P. Seibel 

(1984: 138) mengemukakan bahwa tidak 

ditemukan hubungan secara langsung 

antara tingkat kelainan fisik dengan 

kecerdasan anak. Artinya, anak cerebral 

palsy yang kelainannya berat, tidak 

berarti kecerdasannya rendah. 

b. Karakteristik Sosial/Emosional 

Karakteristik sosial/emosional 

anak tuna daksa bermula dari konsep diri 

anak yang merasa dirinya cacat, tidak 

berguna, dan menjadi beban oranglain 

yang mengakibatkan mereka malas 

belajar, bermain dan perilaku salah 

lainnya. Kehadiran anak cacat yang 

tidak diterima oleh orangtua dan 

disingkirkan dari masyarakat akan 

merusak perkembangan pribadi anak.  

c. Karakteristik Fisik/Kesehatan 

Karakteristik fisik/kesehatan 

anak tunadaksa biasanya selain 

mengalami cacat tubuh adalah 

kecenderungan mengalami gangguan 

lain, seperti sakit gigi, berkurangnya 

daya pendengaran, penglihatan, 

gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan 

tambahan itu banyak ditemukan pada 

anak tuna daksa sistem cerebral. 

 

Problematika Belajar 

Berasal dari kata “problem” yang 

mempunyai arti persoalan atau perma-

salahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1994: 38). 

Problematika ialah hal-hal yang 

menimbulkan permasalahan yang belum 

bisa dipecahkan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1993: 701). 

Menurut Howard L. Kingskey 

Belajar adalah proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui praktek 

atau latihan.  

Menurut R. Gagne ada dua definisi 

belajar, yaitu: 

1) Belajar ialah suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam 
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pengetahuan, keterampilan, kebiasaan 

dan tingkah laku. 

2) Belajar adalah penguasaan pengetahuan 

atau keterampilan yang diperoleh  dari 

intruksi. 

Menurut Hilgard dan Bowwer 

Belajar adalah Perubahan tingkah laku 

seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu 

yang disebabkan oleh pengalamannya yang 

berulang-ulang dalam suatu situasi. 

Sedangkan Problematika belajar 

yang dimaksudkan adalah problematika 

belajar Pendidikan Agama Islam yang 

dialami pada anak penyandang Tuna Daksa 

di SLB YPAC Cabang Surakarta. 

 

Faktor-Faktor yang Menyebabkan 

Problem Belajar 

Menurut Nini Subini (2011: 15-39), 

faktor-faktor yang menyebabkan problem 

belajar terbagi menjadi 2 kategori, yaitu: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri anak itu 

sendiri. Faktor internal sangat tergantung 

pada perkembangan fungsi otaknya. 

Lebih-lebih saat dalam kandungan ibu. 

Oleh karena itu, faktor gizi ibu dan anak 

sangatlah penting dalam menentukan 

kecerdasan otaknya nanti. Faktor 

internal dibagi menjadi: 

a. Faktor Jasmaniah, yang meliputi 

faktor kesehatan (kemampuan 

mengingat, kemampuan pengindraan 

seperti melihat, mendengarkan dan 

merasakan) dan cacat tubuh. 

b. Faktor Psikologis, yang meliputi 

usia, jenis kelamin, kebiasaan 

belajar, intelegensi, perhatian, bakat, 

minat, emosi dan motivasi atau cita-

cita, perilaku atau sikap, konsentrasi, 

kemampuan/unjuk hasil kerja, rasa 

percaya diri, kematangan dan 

kelelahan. 

Berikut akan diurai secara 

gamblang faktor internal yang 

mempengaruhi hasil belajar seseorang. 

1) Daya ingat rendah 

Daya ingat rendah sangat 

mempengaruhi hasil  

2) Terganggunya alat-alat indra 

3) Usia anak 

4) Jenis kelamin 

5) Kebiasaan belajar/rutinitas 

6) Tingkat kecerdasan 

7) Minat 

8) Emosi (perasaan) 

9) Motivasi atau cita-cita 

10) Sikap dan perilaku 

11) Konsentrasi belajar 

12) Kemampuan unjuk hasil belajar 

13) Rasa percaya diri 

14) Kematangan atau kesiapan 

15) Kelelahan  

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah yang 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di 

sekitar anak. Faktor eksternal ini 

meliputi 3 hal, antara lain: 

a. Faktor keluarga, meliputi cara 

mendidik anak, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian 

orangtua, dan latar belakang 

kebudayaan. 

b. Faktor sekolah, meliputi guru, 

metode mengajar, instrumen/ 

fasilitas, kurikulum sekolah, relasi 

guru dengan anak, relasi antar anak, 

disiplin sekolah, pelajaran dan 

waktu, standar pelajaran, kebijakan 

penilaian, keadaan gedung, dan  

tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat, meliputi kegiatan 

anak dalam masyarakat, teman 

bergaul, bentuk kehidupan dalam 

masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah cara-cara 

berpikir dan berbuat yang dipersiapkan 

dengan baik untuk mengadakan penelitian 

dan untuk mencapai tujuan penelitian 

(Kartini Kartono, 1996: 20). 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Ditinjau dari obyeknya, 

penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (field Research), karena data-

data yang diperlukan untuk menyusun 

karya ilmiah ini diperoleh dari lapangan 

yaitu SLB YPAC cabang Surakarta. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah 
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deskriptif Kualitatif yaitu yakni prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang yang diperlukan 

dalam kehidupan yang nyata dan 

sebenarnya (Moleong, 2007: 4).    

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenalogis (Moleong, 1993: 9). 

Yaitu menggambarkan data dengan apa 

adanya. Dalam pendekatan 

fenomenalogis dari penelitian ini 

diharapkan dapat diketahui berbagai 

permasalahan implementasi evaluasi di 

SLB YPAC cabang Surakarta. 

2. Metode Penentuan Sumber Data 

Metode penentuan subjek yaitu 

“Suatu usaha penentuan sumber data, 

artinya dari mana data ini diperoleh”. 

(Arikunto, 1987: 102). Untuk 

memperjelas subjek penelitian, maka 

penulis menggunakan metode penentuan 

subjek populasi. 

Berdasarkan pada penjelasan 

tersebut, maka penulis menentukan 

penelitian ini sebagai penelitian 

populasi. Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa SDLB 

20 siswa, SMPLB 40 siswa dan SMALB 

20 siswa. Maka yang menjadi subjek 

penelitian adalah dari tingkat SD sampai 

SMA. Keseluruhan siswa YPAC cabang 

Surakarta berjumlah 80 siswa. Sehingga 

penelitian ini disebut penelitian populasi. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan Data, 

penulis menggunakan beberapa metode 

dengan harapan agar memeperoleh data 

yang lengkap. Adapun metode tersebut 

adalah: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena yang diteliti (Suharsini 

Arikunto, 1998: 128). Metode ini 

penulis gunakan untuk mengamati, 

mendengarkan dan mencatat 

langsung keadaan atau kondisi 

sekolah, letak geografis, problem-

problem belajar, sarana dan 

prasarana di SLB YPAC Cabang 

Surakarta.  

b. Metode Interview 

Wawancara atau Interview 

adalah sebuah dialog yang 

dilakukkan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara 

(Suharmini, 1998: 126). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data 

tentang latar belakang berdirinya 

sekolah, pelaksanaan evaluasi, 

metode, strategi, dan langkah-

langkah evaluasi. 

Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang 

sejarah berdiri, struktur organisasi, 

sarana prasarana, keadaan siswa dan 

problem-problem yang dihadapi 

serta solusinya. Sedangkan yang 

menjadi nara sumber adalah kepala 

sekolah dan guru. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara 

memeperoleh data dengan jalan 

meneliti  dokumen yang ada 

hubungannya dengan masalah yang 

diselidiki. Jadi metode dokumentasi 

mengandung arti data verbal yang 

berbentuk tulisan, monumen,  

foto, tape dan sebagainya 

(Koentjoroningrat, 1981: 63). 

Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data-data yang tidak 

bisa diungkap oleh metode yang 

lainnya. Dalam pelaksanaannya 

penulis melihat arsip-arsip dan 

catatan-catatan yang diperlukan, 

diantaranya tentang: sejarah singkat 

berdirinya sekolah, inventaris 

sekolah, struktur organisasi, daftar 

nama guru, jumlah siswa, keadaan 

siswa, keadaan bangunan sekolah 

dan sebagainya. 

d. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

Untuk menganalisis data-data yang 

terkumpul dan bersifat kualitatif 

yaitu dengan menggunakan metode 
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analisis data non statistik, yaitu 

dengan cara berfikir: 

1) Induktif 

Metode induktif adalah metode 

pembahasan masalah yang 

bertolak dari pengumpulan fakta 

suatu masalah, kemudian fakta-

fakta yang senada diambil 

konklusinya untuk dijadikan 

standar dan berfikir induktif 

berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus, seperti peristiwa konkrit 

itu ditarik generalisasinya yang 

mempunyai sifat umum. 

(Sutrisno Hadi, 1989: 75). 

2) Deduktif 

Yaitu metode pengambilan data 

yang didasarkan atas penge-

tahuan atau keadaan yang 

sifatnya umum untuk mengana-

lisis keadaan yang sifatnya 

khusus. 

Kemudian data yang telah 

terkumpul akan dianalisis dengan 

menggunakan tiga langkah yaitu: 

a) Reduksi data sebagai proses 

penelitian data “kasar” 

dengan menggolongkan, 

mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, mengor-

ganisasikan dan pemusatan 

pada penyederhanaan dengan 

cara sedemikian rupa 

sehingga nantinya kesim-

pulan finalnya dapat ditarik 

kesimpulan dan diverifikasi. 

b) Penyajian data dengan 

menyederhanakan informasi 

yang komplek ke dalam 

kesatuan bentuk yang 

sistematis, sederhana dan 

selektif. Sehingga mudah 

dipahami, baik berupa teks 

naratif, bagan, matrik dan 

sebagainya. 

c) Menarik 

kesimpulan/verifikasi 

merupakan tahap final dari 

rangkaian proses data 

kualitatif. Data yang 

disajikan pada akhirnya 

disimpulkan dalam suatu 

kata-kata, dalam rangka 

menjawab semua perma-

salahan dalam penelitian ini. 

Disamping menyimpulkan, 

proses verifikasi juga sangat 

penting dalam rangka 

memperoleh hasil dari suatu 

penelitian yang valid. 

 

HASIL PENELITIAN 

Problem belajar Pendidikan Agama 

Islam bagi siswa penyandang tuna daksa 

dapat pula dikategorikan sebagai berikut: 

A. Faktor Internal 

Kondisi tuna daksa yang 

kebanyakan mempunyai kekurangan 

pada motorik menyebabkan terhambat 

keterampilan menulis, sebagian dari 

mereka IQ nya kurang dari rata-rata 

hanya 50-90. Sebagian dari mereka 

mempunyai ciri kurang motoriknya dan 

kurang IQ nya. Menurut teori yang telah 

dikemukakan oleh Wardani dkk khusus 

tuna daksa yang mengalami cerebral 

palsy memiliki gangguan bicara 

disebabkan kelainan motorik alat bicara 

(kaku atau lumpuh) selain itu juga 

mengalami kerusakan pada pyramidal 

tract yang mengatur sistem motorik 

sehingga kegiatan menulis dan 

menggambar pun menjadi kaku. 

B. Faktor Eksternal 

Latar belakang keluarga yang 

variatif, sehingga pengetahuan agama 

masing-masing anak tuna daksa 

berbeda-beda,. Hal ini berpengaruh pada 

kegiatan belajar mengajar pendidikan 

agama Islam di sekolah, tugas guru 

menjadi semakin berat karena harus 

mendidik siswa dari awal bagi siswa 

yang kurang mendapat perhatian 

orangtua dalam pengalaman/pengajaran 

agama. 

C. Metode 

Metode belajar yang digunakan 

oleh guru pendidikan Agama Islam 

adalah metode ceramah, metode tanya 

jawab, metode demonstrasi, dan metode 

pemberian tugas. Keempat metode 

tersebut sudah diterapkan guru dengan 
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semaksimal mungkin meskipun masih 

terdapat kekurangan-kekurangan. Seperti 

metode pemberian tugas, siswa kurang 

dapat mengerjakan tugas dengan 

sebaiknya yang diberikan oleh guru 

dikarenakan siswa masih banyak yang 

belum dapat menulis, sehingga 

pemberian tugas pun kurang bisa 

membantu peningkatan belajar terkesan 

hanya untuk formalitas saja. 

D. Materi 

Materi untuk anak tuna daksa 

perlu disederhanakan disesuaikan 

dengan kemampuan siswa penyandang 

tuna daksa. Penyederhanaan materi perlu 

dikoordinasikan dengan kepala sekolah 

dan disesuaikan dengan kurikulum yang 

dipakai sekolah.   

E. Fasilitas  

Ada fasilitas yang hanya bisa 

dipakai oleh guru saja seperti Al-Qur’an 

dan terjemahannya. Sedangkan siswa 

hanya dapat menggunakan LKS saja. 

Tempat wudlu dan musholla dapat 

digunakan bersama untuk praktik 

ibadah. 

Kesimpulannya, bahwa peserta didik 

jelas memiliki beberapa kekurangan dan 

kelemahan yang ada pada diri siswa 

sehingga perilakunya tidak seperti orang 

normal. Hal ini menjadi satu catatan sendiri 

bagi seorang pendidik agar bisa memahami 

latar belakang masing-masing peserta didik 

sehingga lebih bijaksana dalam mengajar 

anak-anak berkebutuhan khusus yaitu anak 

tuna daksa. Sedangkan jika kita lihat realita 

di lapangan, peserta didik masih kurang 

mendapat perhatian dari gurunya di sekolah 

dan pendidikan agama dari orangtuanya di 

rumah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

1. Problematika yang dihadapi peserta 

didik dan pendidik yaitu: 

a. Bervariasinya latar belakang siswa, 

ada yang berasal dari keluarga yang 

taat dan tekun menjalankan ajaran 

agama Islam, sehingga siswa terbiasa 

dengan tuntutan-tuntutan dalam 

Islam, tetapi ada juga siswa yang 

kecerdasan agamanya sangat minim 

karena kurang mendapat perhatian 

orangtua dalam pengalaman agama. 

Hal ini menjadikan tugas guru 

semakin berat karena harus mendidik 

siswa dari awal. 

b. Masalah minimnya ketenagaan 

khususnya guru pendidikan agama 

Islam yang berjumlah 1 guru untuk 

semua tingkat sekolah dari TKLB 

sampai SMALB seluruhnya 

dipegang oleh satu guru agama. 

Sehingga pihak sekolah perlu 

menambah ketenagaan khususnya 

guru PAI demi kelancaran belajar 

mengajar di kelas dan tercapainya 

tujuan pembelajaran PAI. 

c. Belum adanya metode yang tepat 

dan khusus untuk digunakan atau 

diterapkan pada siswa SLB YPAC 

cabang Surakarta dalam 

pembelajaran pendidikan agama 

Islam. 

d. Materi pelajaran pendidikan agama 

Islam di SLB YPAC masih 

menggunakan buku panduan Sekolah 

Dasar (SD) umum, sehingga materi 

perlu disederhanakan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki 

penyandang tuna daksa. Penyeder-

hanaan materi tidaklah mudah 

karena anak yang belajar kondisinya 

beragam. 

e. Fasilitas yang ada di SLB YPAC 

cabang Surakarta belum seluruhnya 

maksimal digunakan siswa. Kurang 

tersedianya fasilitas untuk belajar 

mengajar materi pendidikan agama 

Islam. Dalam hal ini adalah buku-

buku pegangan untuk siswa, sekolah 

belum menyediakan buku-buku 

tentang pendidikan agama Islam. 

Sedangkan fasilitas Al-Qur’an dan 

terjemahannya hanya dapat diguna-

kan oleh guru saja. 

2. Usaha-usaha Guru dan Sekolah Untuk 

Mengatasi Kesulitan-kesulitan  

a. Bagi siswa yang pengetahuan 

agamanya masih minim dan 

kecerdasannya sangat rendah, guru 

memberikan pelayanan secara 
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individual langsung di dalam kelas 

pembelajaran. Hal ini karena mereka 

membutuhkan perhatian yang lebih 

dibanding siswa lain sehingga harus 

ada pendekatan personal secara 

langsung. Dan memberikan tugas-

tugas untuk dirumah dan 

menyarankan siswa agar mengikuti 

TPA di rumah masing-masing. 

b. Selain itu pihak sekolah memberikan 

imbauan dan pengertian kepada 

orangtua murid lewat pertemuan 

rutin setiap semester dan undangan 

khusus bagi orangtua sehubungan 

dengan tingkah laku anaknya di 

sekolah, sehingga orangtua 

bertambah kesadaran agamanya dan 

ikut serta dalam mendidik 

pendidikan agama Islam untuk putra 

putri mereka. 

c. Mencari tenaga guru yang ber-

kompeten di bidangnya yang sesuai 

dengan lulusannya PGLB khususnya 

untuk Guru PAI sekolah tingkat 

dasar SLB YPAC. 

 

Saran-Saran 

1. Bagi Pendidik  

Karena anak tuna daksa merupakan anak 

yang luar biasa, maka bagi pendidik 

diperlukan kedalaman dan keluasan 

pengetahuan khusus bagi anak tuna 

daksa sehingga dapat memahami 

karakteristiknya agar tujuan 

pembelajaran PAI bisa tercapai dengan 

baik. 

2. Bagi Orang Tua 

Partisipasi aktif dari orang tua kepada 

anak tuna daksa sangat diperlukan dalam 

membimbing pendidikan agama pada 

anak di rumah, sehingga pendidikan 

dalam keluarga dapat menunjang 

keberhasilan pendidikan agama di 

sekolah. 

3. Bagi Kepala Sekolah  

Kepala sekolah selaku pimpinan dalam 

institusi pendidikan dituntut menjadi 

motivator dan inovator dengan 

mengupayakan kualitas guru agama 

Islam dengan mengadakan pelatihan 

atau penataran-penataran tentang 

Pendidikan Agama Islam untuk anak-

anak tuna daksa, serta memberi 

perhatian lebih dengan menambah 

tenaga guru khususnya guru PAI di 

sekolah. 
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