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METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA 

ANAK TUNAGRAHITA KELAS 12 DI SMALB NEGERI SURAKARTA  

TAHUN 2016 

 

Abstrak 

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya suatu pendidikan termasuk 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi seluruh warga negara yang beragama 

Islam. Tidak terkecuali bagi anak tunagrahita yang memiliki keterbatasan mental. 

Keterbatasan tersebut tidak menjadi suatu penghalang bagi anak tunagrahita 

dalam hal pendidikan. Dalam kenyataannya pembelajaran anak tunagrahita tidak 

dapat disamakan dengan anak normal pada umumnya, tentunya dalam 

memberikan pembelajaran harus menggunakan metode khusus agar tujuan dari 

proses pendidikan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Masalah yang akan 

di bahas pada penelitian kali ini adalah  apa metode pembelajaran yang digunakan 

dalam pengajaran Pendidikan Agama Islam bagi penyandang Tunagrahita kelas 

12 di SMALB Negeri Surakarta Tahun 2016 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan metode yang 

digunakan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 12 SMALB Negeri 

Surakarta. Hal ini menjadi penting karena melihat persoalan-persoalan yang 

dihadapi anak tunagrahita dalam mengikuti proses pembelajaran mengalami 

kesulitan yang disebabkan memiliki intelegensi di bawah rata-rata, sehingga 

dalam proses pembelajaran anak tunagrahita memerlukan pendekatan dan 

pembelajaran secara khusus. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni kegiatan penelitian yang 

dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu dengan mendatangi langsung objek 

yang dituju. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

dokumentasi, dan wawancara mendalam. Sedangkan metode analisis data 

dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu pengungkapan keadaan sebagaimana 

adanya. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam bagi anak tunagrahita menggunakan metode augmentasi, 

ceramah, demonstrasi, hafalan, praktik langsung dan metode drill atau latihan. 

Selain itu, guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami peserta didik dan disampaikan berulang-ulang 

sampai siswa benar-benar paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru, 

kemudian guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang dapat menghibur 

siswa dan menjadikan siswa itu nyaman.  

 Hasil dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukan adanya 

dampak yang positif bagi anak tunagrahita berupa perubahan yang signifikan 

kearah yang lebih baik terhadap pemahaman ataupun perubahan tingkah laku 

peserta didik.  

 

Kata kunci : metode pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, siswa tunagrahita. 
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Abstract 

 

The background of this study is the importance of an education, including the 

learning of Islamic Education, for all citizens who are Muslims. No exception for 

retarded children who have mental disabilities. These limitations do not become a 

barrier for children with intellectual challenges in terms of education. In fact, 

teaching children with intellectual challenges can not be equated with normal 

children in general, certainly in providing learning teachers must use a special 

method for the purpose that the educational process can be achieved best. Issues 

that will be discussed in the present study is what learning methods are used in the 

teaching of Islamic Education for persons with Tunagrahita (mental retardation) 

in SMALB class 12 in Surakarta 2016. 

 The purpose of this study is to determine and describe the methods used in 

the study of Islamic education in the classroom 12 of SMALB Negeri Surakarta. 

This is important because seeing the problems faced by children with intellectual 

challenges in the learning process. They experienced difficulties for they have 

below average intelligence, so that the retarded child in the learning process 

requires a special approach. 

 This research is a field research where in activities carried out in a particular 

community by visiting the direct target object. The methods used in gathering date  

are observation, documentation, and in-depth interviews. While the method of 

data analysis  is done in a descriptive way, that disclosure of the circumstances as 

they are. 

 From the results of this study it is concluded that the teaching methods of 

Islamic education for retarded children using augmentation, lectures, 

demonstrations, rote, direct practice and methods of drill or exercise. In addition, 

teachers in presenting material to students use easily understandable language for  

learners and deliver repeatedly until students really understand the material 

presented by the teacher, then the teacher should be able to create a classroom 

atmosphere to entertain the students and make students comfortable. 

 The results of the study of Islamic education show their positive impact for 

children with intellectual challenges in the form of a significant change towards 

better understanding or behavioral change  of learners. 

 

Keywords: teaching methods, Islamic Religious Education, students tunagrahita. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, sebagaimana yang 

tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 (Amandemen 4) bahwa setiap warga negara 

berhak mendapatkan pedidikan
1
. Berdasarkan isi dari pasal tersebut dengan jelas 

dikatakan bahwa, kata setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan tidak 

                                                 
1
 UUD 1945. Pasal 31 (amandemen 4) http://luk.staff.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 20 

Oktober 2016 pukul 11.23. 

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf


 

3 

 

memandang status sosial dan ekonomi seseorang. Setiap orang berhak mendapat 

pendidikan yang sejajar, hal ini juga berlaku bagi anak berkebutuhan khusus 

(ABK)
2
.  

Sesuai dengan amanat dalam Undang-undang pokok pendidikan, 

pemberdayaan anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan harus tetap menjadi 

salah satu agenda pendidikan nasional agar anak berkebutuhan khusus memiliki 

jiwa kemandirian. Mampu bertindak atas kemauan sendiri, keuletan dalam 

mencapai prestasi, mampu berfikir dan bertindak secara rasional, mampu 

mengendalikan diri, serta memiliki kepercayaan diri, semua itu, agar keberadaan 

anak berkebutuhan khusus di komunitas anak normal tidak semakin terpuruk
3
.  

Hambatan mental yang dialami anak tunagrahita sering membuat mereka 

tidak dapat mengolah informasi yang diperoleh sehingga tidak dapat mengikuti 

perintah dengan baik. Anak tunagrahita memiliki kemampuan akademis dibawah 

rata-rata yang menyebabkan mereka tidak dapat berkembang sesuai dengan 

tahapan perkembangan pada usia selayaknya anak-anak normal
4
. Hal inilah yang 

menyebabkan anak tunagrahita memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan 

dengan anak-anak normal lain. 

Kebutuhan akan proses memanusiakan manusia antara manusia normal 

dengan tunagrahita adalah sama, itulah mengapa hak untuk memperoleh 

pendidikan juga harus sama. Akan tetapi, dengan kondisi tunagrahita yang tidak 

dapat menjalankan proses pendidikan sebagaimana seharusnya, menjadi sebuah 

masalah tersendiri dalam dunia pendidikan
5
. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah disediakan berbagai bentuk 

layanan pendidikan (sekolah) bagi mereka. Pada dasarnya sekolah untuk anak 

berkebutuhan khusus sama dengan sekolah pada umumnya. Namun karena 

kondisi dan karakteristik kelainan yang disandang, maka sekolah bagi mereka 

                                                 
2
UUD No 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan  Nasional” bab  IV pasal 5 ayat 1. 

http://www.kajianteori.com/2015/12/pengertian-pendidikan-inklusi.html Diakses pada tanggal 20 

Oktober 2016 pukul 11.54.  
3
 Ibid. 

4
 Mohammad  Efendi,  Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), hlm. 89. 
5
Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa  (Bandung: Redika Aditama, 2007), hlm. 

103.   

http://www.kajianteori.com/2015/12/pengertian-pendidikan-inklusi.html
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dirancang secara khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik kelainannya. 

Sekolah untuk anak-anak berkelainan ada beberapa macam, salah satunya adalah 

Sekolah Luar Biasa (SLB).  

Salah satu sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam bagi siswa tunagrahita adalah SLB (Sekolah Luar Biasa) 

Negeri Surakarta, khususnya SMA kelas 12. SLB hadir ditengah-tengah 

keprihatinan terhadap mutu profil lulusan saat ini, baik ditinjau dari aspek 

akademik, life skill, maupun moral dan etika. SLB ini yang mempunyai semboyan 

BERIMAN (Bersih, rapi, indah dan nyaman). SLB Negeri Surakarta memberikan 

layanan pendidikan bagi anak penyandang cacat mulai dari anak tunarungu, 

tunagrahita, dan anak autis.  

Di SLB Negeri Surakarta ini anak tunagrahita dalam mengikuti proses 

belajar mengajar mengalami kesulitan, hal ini disebabkan memiliki keterbatasan 

intelegensi, sehingga diperlukan metode pembelajaran secara khusus, agar anak 

dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dengan melakukan 

modifikasi pada kurikulum serta strategi belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh tentang SMALB Negeri Surakarta, serta ingin mengetahui metode 

pembelajaran apa yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam bagi siswa 

tunagrahita kelas 12 di SMALB Negeri Surakarta. Dengan ini, penulis 

mengangkat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Metode 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Tunagrahita  kelas 12 di 

SMALB Negeri Surakarta Tahun 2016”. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni kegiatan penelitian 

yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah, dengan cara mendatangi rumah 

tangga, perusahaan-perusahaan, dan tempat-tempat lainnya. Di samping itu, 
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penelitian dapat pula dilakukan terhadap objek-objek alam
6
. Dalam hal ini, objek 

yang diteliti adalah SMALB Negeri Surakarta. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif, yaitu 

melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupannya sehari-hari, 

berinteraksi dengan mereka, dan berupaya memahami bahasa dan tafsiran mereka 

tentang dunia sekitarnya
7
. 

Tempat dan Subyek Penelitian ini dilakukan di lingkungan di kelas 12 

SMALB Negeri Surakarta. Adapun untuk subjek penelitian ini yaitu pihak-pihak 

yang bersedia memberikan informasi berupa data maupun keterangan yang 

mendukung serta dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni Kepala Sekolah SMALB 

Negeri Surakarta, Guru Kelas 12, siswa/ i kelas 12. 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Metode ini merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari 

fenomena-fenomena yang diselidiki untuk menemukan data dan informasi dari 

gejala atau fenomena yang telah dirumuskan
8
. Dan metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang metode pembelajaran agama islam yang digunakan 

pada anak tunagrahita kelas 12 di SMALB Negeri Surakarta. 

2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) 

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung (tatap muka) antara pewawancara dengan 

narasumber dan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Metode ini 

membutuhkan wakti yang lama bersama narasumber di lokasi penelitian, 

dimana kondisi ini tidak terjadi dalam wawancara pada umumnya
9
. 

3. Dokumentasi 

                                                 
6
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31. 

7
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 29.  

8
 Mahmud, Metode, hlm. 168. 

9
Cokroaminoto,“Metode Wawancara Mendalam dalam Penelitian Kualitatif”Menulis 

Proposal Penelitian, (www.menulisproposalpenelitian.com/2011/04/wawancara-mendalam-

indepth-interview.html?m=1, diakses 31 Oktober 2016 )  

http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/04/wawancara-mendalam-indepth-interview.html?m=1
http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/04/wawancara-mendalam-indepth-interview.html?m=1
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Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah 

catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan 

berguna bagi sumber data
10

. 

Metode analisis data Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, 

dimana penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau 

keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekadar untuk mengungkapkan 

fakta. Sedangkan kegiatan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

terdapat tiga macam, yakni : 

1. Reduksi Data 

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

hal-hal yang penting , mencari tema dan pola serta membuang hal yang 

tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas, sehingga akan mempermudah pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Kegiatan display data ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, 

misalnya naratif teks, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, grafik, dan 

matriks. Namun yang paling sering digunakan adalah naratif teks. Miles dan 

Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the pas has been narative text” 

3. Menarik Verifikasi/ Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Gambaran Umum SLB NEGERI SURAKARTA 

Nama lembaga : SLB NEGERI SURAKARTA  

                                                 
10

Ibid, hlm. 183.  
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NIS   : 83.103.61.05.001/280.860 

NPWP   : 00258-458-9-526-000 

Provinsi  : Jawa Tengah  

Lokasi :Jalan Cocak X sidorejo, Sambeng Mangkubumen, 

banjarsari, Surakarta 

Telepon  : (0271) 733516, 727906 

Fax   : 0271. 733516 

Daerah   : Perkotaan 

Status Sekolah : Negeri 

Tahun berdiri : 1997 

Sertifikat ISO : seri 9001 – 2008 

  SLB Negeri Surakarta adalah sentra pendidikan khusus dan 

pendidikan layanan khusus yang didirikan pada tahun 1997. Sekolah yang 

berstatus negeri ini telah mendapatkan ISO Seri 9001- 2008 dalam 

pengelolaan system manajemen mutu sekolah tersebut berada dibawah 

naungan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Dinas Provinsi Jawa 

Tengah.   

  Sekolah terletak pemukiman penduduk di daerah Sambeng, yang 

berdekatan dengan terminal Bus Tirtonadi dan stasiun Balapan yang 

menjadi sentral transportasi kota surakarta. Luas lahan 5090 m2. Selain 

melengkapi dengan ruang belajar dan sarana belajar yang baik, juga 

dilengkapi dengan area hotspot, klinik terapi, lab komputer, lab IPA, sarana 

perpustakaan digital, ruang musik, ruang bermain serta ruang ketrampilan 

vokasional. Sekolah yang mempunyai semboyan BERIMAN (Bersih, Rapi,  

Indah dan nyaman) tersebut memang menjadikan SLB Negeri Surakarta 

benar-benar nyaman untuk tempat belajar anak-anakberkebutuhan khusus. 

b. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Tunagrahita  

kelas 12 SMALB Negeri Surakarta. 

1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran PAI dan penerapannya. 
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 Metode yang diterapkan selama pembelajarn adalah metode 

ceramah, praktik langsung, hafalan, drill / latihan, dan demonstrasi. 

Karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, tidak memungkinkan 

siswa tunagrahita disamakan materinya dengan siswa normal. 

2. Guru menggunakan media pembelajaran  

  Dalam setiap pembelajaran menggunakan media yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan, seperti audio visual, dan barang-

barang bekas (redesign komputer),ketika komputer sekolah diganti 

dengan layar yang lcd, bekas komputer yang dulu dalam bentuk 

monitor yang tebal seperti tv jaman dahulu, dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran. ketika pembelajaran yang butuh menggunakan 

video, maka setiap anak bisa melihat video dengan menggunakan 

monitor bekas itu. Dengan seperti itu memudahkan untuk praktik 

langsung karena anak melihat video tersebut yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan  

3. Pendekatan guru ketika mengajar siswa tunagrahita 

   Prinsip motivasi yang sifatnya semi individual dalam pembelajaran 

PAI pada anak tunagrahita di kelas 12 C1 SMALB Negeri Surakarta 

terlaksana dengan baik. Motivasi yang diberikan berupa penguatan 

positif.  Motivasi diberikan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. 

4. Upaya guru dalam menangani anak tunagrahita 

  Upaya dalam menangani anak kesulitan belajar pada anak 

tunagrahita terdapat prinsip pembelajaran dan prinsip tersebut 

terlaksana dengan baik. Khususnya dalam memberikan kasih sayang 

dan motivasi kepada siswa penyandang tunagrahita, itu menjadi kunci 

keberhasilan pembelajaran yang disampaikan. 

5. Hambatan yang dialami guru  

  Bahwa ada banyak hambatan yang dialami guru selama proses 

pembelajaran bagi tunagrahita, hambatan yang dialami oleh guru mapel 

adalah kurang nya fokus dalam memperhatikan dan sulitnya diajak 

berkomunikasi. 
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6. Respon siswa Tunagrahita terhadap pembelajaran. 

Guru berhasil dalam menyampaikan materi dengan metode 

tersebut, berhasil dalam mengambil hati anak-anak sehingga respon 

anak-anak dikelasnya semuanya positif dan menyenangkan. 

7. Indikator keberhasilan metode yang digunakan  

     Peneliti menyimpulkan bahwa guru berhasil dalam 

menyampaikan materi dengan metode tersebut, pelaksanaan 

pembelajaran PAI dengan menggunakan metode tersebut berjalan 

dengan efektif, hal tersebut terbukti adanya dampak atau hasil yang 

positif bagi peserta didik, antara  lain meningkatnya hasil ujiannya, 

perubahan sikap dan perilaku peserta didik yang lebih baik, 

perkembangan mental yang lebih baik dan meningkatnya minat dan 

pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran pendidikan agama 

Islam. 

 

4. PENUTUP 

a. Simpulan 

Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh atau digali 

dari lapangan, berikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: ada berbagai 

macam metode pembelajaran pendidikan agama islam yang digunakan 

dalam menyampaikan materi kepada siswa kelas 12 di SMALB Negeri 

Surakarta antara lain: metode augmentasi, metode ceramah, demonstrasi, 

latihan, dan metode praktik langsung.  

Dari lima metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang 

diterapkan di kelas 12 SMALB Negeri Surakarta berjalan cukup efektif, 

hal ini karena melihat hasil pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan 

standarisasi yang telah ditentukan oleh guru. Meskipun masih ada 

kekurangan atau kelamahan dari metode yang digunakan.  

  Namun yang menjadi penghambat dalam pembelajaran pendidikan 

agama islam adalah sulitnya komunikasi terhadap siswa tunagrahita dan 
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ketidakmampuan siswa dalam menulis dan membaca itu menjadi salah 

satu factor penghambat dalam proses pembelajaran. 

b. Saran 

Dari paparan kesimpulan diatas, disampaikan saran sebagai berikut:  

1. Untuk tenaga pengajar/guru/staf karyawan. 

a. Berikanlah apa yang menjadi hak bagi anak tunagrahita didalam      

dunia pendidikan. 

b. Tanamlah kesabaran dalam melayani dan mendidik peserta didik 

tunagrahita. 

c. Tanamkanlah aqidah dan budi pekerti yang baik pada anak-anak 

tunagrahita. 

2. Untuk siswa tunagrahita kelas 12 SMALB Negeri Surakarta. 

a. Bagi peserta didik tunagrahita jangan pernah menyerah didalam 

menuntut ilmu meskipun berada dalam keterbatasan. 

b. Tetaplah yakin dan optimis didalam meraih cita-cita hidup. 

3. Untuk keluarga dan lingkungan  

a. Berikanlah perlakuan yang sama terhadap anak tunagrahita, 

bagaimana anak pada umumnya (tanpa adanya diskrimatif). 
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