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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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 
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yang dipercayakan oleh Allah untuk dipelihara dan harus dipertanggung-

jawabkan 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. 
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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). 

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. 
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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 
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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 

materi pelajaran bisa tersampaikan dengan baik. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan, maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Problematika Belajar Pendidikan 

Agama Islam pada Anak Penyandang Tuna Daksa di Yayasan 

Pembinaan Anak Cacat cabang Surakarta”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari berbagai macam penafsiran judul di atas, maka 

terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi di atas. 

1. Problematika Belajar 

Problematika mempunyai pengertian sebagai berikut : hal-hal yang 

menimbulkan masalah yang belum bisa terpecahkan (permasalahan) 

(Depdiknas, 2002: 804). 

Belajar ialah usaha untuk menguasai atau menambah sejumlah 

ilmu pengetahuan (Ahmadi, 1999: 279). Menurut Lester D. Crow dan 

Alice Crow, belajar ialah perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, ilmu 

pengetahuan dan berbagai sikap (Crow, 1984: 321). 

Menurut W.S Winkel, Belajar ialah suatu aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan dan 

nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas (Winkel, 

1989: 36).  

Berdasarkan beberapa pengertian Belajar di atas dapat disimpulkan 

sebagai suatu proses mental atau psikis untuk memperoleh suatu 
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pembiasaan, kecakapan-kecakapan, ketrampilan, pengetahuan sebagai 

sikap melalui suatu praktek latihan dan pengalaman. Perubahan tersebut 

bersifat relatif konstan (menetap) dan berbekas. 

Sedangkan Problematika belajar yang dimaksudkan adalah 

problematika belajar Pendidikan Agama Islam yang dialami pada anak 

penyandang Tuna Daksa di SLB YPAC cabang Surakarta. 

2. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah upaya mendidikkan agama Islam 

atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi pandangan dan sikap 

hidup seseorang (Muhaimin, 2001: 29).  

M. Arifin (2006: 22), menyatakan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar 

mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah 

(kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

3. Tuna Daksa 

Istilah tunadaksa berasal dari kata “tuna” yang berarti rugi atau 

kurang dan “daksa” yang berarti tubuh. Tuna daksa adalah anak yang 

memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat 

tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada 

anggota tubuhnya, bukan cacat pada inderanya (Wardani, dkk, 2009: 7.3). 

Anak tuna daksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk 

kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang dan persendian yang 
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dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, 

mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. 

Tuna daksa disebut juga dengan cacat tubuh atau cacat ortopedi. 

Orthopedic mempunyai arti yang berhubungan dengan otot, tulang, dan 

persendian. Dengan demikian, cacat ortopedi kelainannya terletak pada 

aspek otot, tulang dan persendian atau dapat juga merupakan akibat 

adanya kelainan yang terletak pada pusat pengatur sistem otot, tulang dan 

persendian. 

4. SLB YPAC Cabang Surakarta 

SLB adalah Sekolah Luar Biasa yaitu lembaga pendidikan bagi 

anak yang berkelainan yang mempunyai cacat atau tuna atau tidak normal 

(Sukirin, 1984: 85). 

YPAC  adalah suatu badan atau yayasan yang mengelola 

pendidikan luar biasa yang sifatnya swasta, juga sebagai nama dari 

yayasan tersebut. Sedangkan Surakarta adalah nama kota yang 

menunjukkan tempat atau lokasi. 

Berdasarkan istilah diatas, maka dapat penulis simpulkan maksud 

dari judul “Problematika Belajar Pendidikan Agama Islam pada Anak 

Penyandang Tuna Daksa di SLB YPAC Cabang Surakarta Tahun 

2012/2013” adalah suatu penelitian lapangan tentang masalah-masalah 

yang dihadapi oleh siswa tuna daksa yang dalam hal ini penulis fokuskan 

pada siswa tingkat sekolah dasar (SDLB) dan guru dalam belajar mengajar  

Pendidikan Agama Islam, faktor-faktor penghambat, serta proses 

pembelajarannya. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa saja problematika belajar pendidikan agama Islam yang dihadapi oleh 

anak penyandang tuna daksa di SLB YPAC cabang Surakarta? 

2. Bagaimana usaha guru dan sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

belajar yang dialami peserta didiknya? 

  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui problematika belajar pendidikan Agama Islam 

yang dihadapi oleh anak penyandang tuna daksa di SLB YPAC 

cabang Surakarta. 

b. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan SLB YPAC cabang 

Surakarta untuk memperdalam ajaran Agama Islam bagi penyandang 

tuna daksa. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

dan menambah khazanah keilmuan bidang pendidikan dan pengajaran 

Pendidikan Agama Islam. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi guru, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam di sekolah. 

2) Bagi sekolah, untuk memberikan informasi dan masukan bagi SLB 

YPAC cabang Surakarta tentang berhasil atau tidaknya guru dalam 

mengajar pendidikan Agama Islam dan problematika apa saja yang 

dihadapi siswa tuna daksa dalam belajar. 

3) Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dapat digunakan 

sebagai bahan pustaka tambahan untuk studi penelitian selanjutnya. 

 

E. Kajian Pustaka 

Sebelum penelitian ini dilakukan memang sudah ada penelitian-

penelitian sejenis, akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini menunjukkan 

adanya perbedaan. Berikut ini beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang 

dapat penulis dokumentasikan sebagai kajian pustaka; 

1. Adinda Melati (USU, 2011) dalam skripsinya yang berjudul “Gambaran 

Kebahagiaan Pada Penyandang Tuna Daksa Dewasa Awal”, 

menyimpulkan bahwa kebahagiaan adalah keinginan untuk dapat hidup 

bahagia adalah dambaan setiap manusia, begitu juga dengan penyandang 

tuna daksa. Gambaran kebahagiaan pada penyandang tuna dewasa awal 

memang berbeda-beda namun tujuan utamanya sama yaitu ingin menjadi 

orang yang berhasil, membangun keluarga yang bahagia, dan tidak hidup 

bergantung pada orang lain. 
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2. Rahayu Rezki Anggraeni (Universitas Gunadarma, 2008) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa 

Pasca Kecelakaan”, mengatakan bahwa kecacatan akibat kecelakaan 

merupakan suatu hal yang sulit diterima oleh mereka yang mengalaminya. 

Namun jika mereka dapat bangkit dan menerima keadaan dirinya dan 

dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, orang-orang seperti inilah 

yang disebut dengan individu resilien. Bagi mereka yang resilien, 

resiliensi membuat hidupnya menjadi lebih kuat. Artinya, resiliensi akan 

membuat seseorang berhasil menyesuaikan diri dalam berhadapan dengan 

kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan sosial, 

akademis, dan bahkan dengan tekanan hebat yang melekat dalam dunia 

sekarang sekalipun. 

3. Muhammad Fandi Ghozali (UAD, 2009) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengaruh Kecacatan Fisik Anak Tuna Daksa di SLB Negeri 3 

Yogyakarta Terhadap Depresi Pada Ibu dan Penanganannya”, 

menyimpulkan bahwa Para ahli kedokteran mempercayai bahwa cacat 

fisik dapat membuat depressive pathologic bagi orangtuanya. Dan lama 

kelamaan bisa menyebabkan kesedihan yang berkepanjangan. Anak 

dengan cacat fisik memiliki banyak kekurangan. Kondisi ini menyebabkan 

masalah kejiwaan khususnya terhadap ibunya. Ibu bisa sangat kecewa 

terhadap kelahiran anaknya dengan cacat fisik. Ibu bisa khawatir dan takut 

terhadap masa depan si anak. 
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Berbagai macam cara yang bisa dilakukan seorang Ibu untuk 

mengurangi depresinya, diantaranya Meningkatkan keterampilan spiritual, 

atau lebih meningkatkan kadar kehidupan keagamaan dengan lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pelaksanaan 

ibadah secara tepat, dapat membuat diri menjadi lebih tenteram dalam 

hidup. Keadaan itu dapat mencegah dan menyembuhkan depresi. 

4. Nasseria (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul “Kesiapan 

Menempuh Pendidikan Inklusi Anak Tuna Daksa dan Tuna Netra di 

Sekolah Formal”, memaparkan bahwa anak tuna daksa dan tuna netra 

memiliki kondisi fisik yang jelas berbeda dari anak normal sehingga 

kesiapan belajar mereka pun berbeda.  Harus dibimbing bagaimana 

kesiapan belajar anak tuna daksa dan tuna netra dalam pendidikan inklusi 

agar dapat merespon positif lingkungannya sehingga dapat mencapai hasil 

belajar yang baik di sekolah formal. 

Kesiapan itu tidak berasal dari ketunadaksaan dan ketunanetraan 

melainkan dari faktor eksternal yaitu manajemen sekolah karena sekolah 

merupakan struktur mikrosistem anak dimana lingkungan anak 

berinteraksi dalam suatu lingkungan atau komunitas yang signifikan 

seperti kurikulum sekolah yang digunakan, guru belum memodifikasi cara 

pengajaran untuk kelas inklusi, sarana dan prasarana yang masih belum 

mendukung kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti 

proses belajar, hubungan dengan teman dan bentuk dukungan orangtua. 

Beberapa karya ilmiah yang sudah dipaparkan diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa belum ada yang membahas dan meneliti tentang 
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problematika belajar Pendidikan Agama Islam pada anak penyandang tuna 

daksa, dan usaha guru dan sekolah untuk mengatasi problem.  Sehingga 

dirasa tepat memilih judul yang akan penulis bahas lebih lanjut. 

 

F. Metodologi 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 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 
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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 
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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 analisis data non 

statistik, yaitu dengan cara berfikir: 



16 

 

a) 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). 

b) Deduktif 

Yaitu metode pengambilan data yang didasarkan atas pengetahuan 

atau keadaan yang sifatnya umum untuk menganalisis keadaan 

yang sifatnya khusus. Kemudian data yang telah terkumpul akan 

dianalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu: 

1) Reduksi data sebagai proses penelitian data “kasar” dengan 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

mengorganisasikan dan pemusatan pada penyederhanaan 

dengan cara sedemikian rupa sehingga nantinya kesimpulan 

finalnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. 

2) 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. 

3) Menarik kesimpulan/verifikasi merupakan tahap final dari 

rangkaian proses data kualitatif. Data yang disajikan pada 
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akhirnya disimpulkan dalam suatu kata-kata, dalam rangka 

menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini. 

Disamping menyimpulkan, proses verifikasi juga sangat 

penting dalam rangka memperoleh hasil dari suatu penelitian 

yang valid. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk mempermudah pengkajian dan pemahaman terhadap 

persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai 

berikut: 

Bab I  pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II landasan teori, berisi tentang pengertian pendidikan agama 

Islam dan tujuan pendidikan agama Islam, pengertian pendidikan luar biasa 

dan tujuan pendidikan luar biasa, pengertian anak tuna daksa, karakteristik 

anak tuna daksa, pengertian problematika belajar, faktor-faktor yang 

menyebabkan problem belajar, dan problematika belajar Pendidikan agama 

Islam bagi anak penyandang tuna daksa. 

Bab III temuan lapangan atau laporan hasil penelitian, meliputi laporan 

penelitian pada bab ini dibagi dua pembahasan, (1) gambaran umum tentang 

SLB YPAC cabang Surakarta, pertama meliputi latar belakang dan sejarah 

berdirinya, letak geografis, visi dan misi, dasar dan tujuan, struktur organisasi, 
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keadaan guru dan siswa, pendanaan, sarana dan prasarana serta keunggulan 

dan lingkungan. (2) problematika siswa dalam pembelajaran PAI (3). Usaha-

usaha guru dan sekolah untuk mengatasi problematika belajar pendidikan 

agama Islam.  

Bab IV analisis data, membahas tentang problematika belajar 

pendidikan agama Islam pada anak penyandang tuna daksa dan solusi yang 

digunakan dalam mengatasi problematika belajar  pendidikan agama Islam. 

Bab V penutup, yang berisi tentang: kesimpulan, saran-saran, kata 

penutup. Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi 

penulis. 


