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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan aktivitas wajib dilakukan setiap manusia, sebagai 

proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap dan mengkokohkan kepribadian. Dalam 

pembelajaran berupaya mengubah seseorang, dari awalnya tidak tahu menjadi 

tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dan sebagianya.  Sebenarnya belajar 

dapat saja terjadi tanpa proses pembelajaran, namun hasilnya akan tampak jelas  

ketika melaui pembelajaran.
1
  

Pembelajaran yang maksimal adalah harapan seorang guru, orang tua 

dan peserta didik. Untuk mencapai pembelajaran yang maksimal ada beberapa 

aspek yang mendukung tercapainya pembelajaran yang maksimal tersebut, di 

antaranya metode yang tepat untuk peserta didik. Yang mana metode 

pembelajaran untuk siswa yang normal berbeda dengan pembelajaran untuk 

siswa yang memiliki kebutukan khusus (ABK). Dalam hal ini guru yang 

mengajar siswa ABK harus punya metode khusus supaya bisa membuat siswa 

ABK merasa senang dan nyaman saat proses pembelajaran.  

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penangganan 

khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. 

Kelainan dalam aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental 

lebih (supernormal), anak berbakat atau anak unggul, anak yang memiliki 
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kemampuan mental yang rendah (subnormal/ tunagrahita), anak yang memiliki 

gangguan pusat perhatian (ADHD/ Attention Deficit Hiperactivity Disorder. 

Anak yang memiliki kelainan dalam aspek sosial (tunalaras). Adapun Kelainan 

dalam aspek fisik meliputi kelainan indra pendengaran (tunarungu), kelainan 

kemampuan bicara (tunawicara), dan kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa), 

kelainan indra penglihatan (tunanetra).
2
 

 Tunanetra adalah kondisi sesorang yang memiliki kerusakan pada korne 

mata atau saraf yang menghubungkan mata dengan otak mengalami 

gangguan.dan mempunyai klasifikasi kebutaan, mulai dari buta ringan hingga 

buta total.
3
 Sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus, mereka juga berhak 

memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, 

masyarakat dan bangsa. Sebagaimana Allah telah  menerangkan dalam ayat Al-

Qur’an bahwa anak merupakan titipan dan amanah dari Allah yang harus 

senantiasa dijaga semata-mata untuk mendapatkan rahmatNya.   

  

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), 

dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Qs. At-Taghabun; 15)
4
 

 

Mereka para penyandang tunantrea  memiliki hak yang sama juga dalam 

hal belajar dan merasakan pendidikan seperti anak yang normal. Pendidikan 

umum maupun pendidikan agama, karena belajar tentang Agama Islam 

merupakan kewajiban setiap muslim. Dan Pendidikan Agama Islam memuat 
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beberapa ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam untuk mencapai 

kebahagian hidup di dunia ataupun di akherat.  

Pembelajaran PAI tidak hanya diberikan kepada anak normal saja yang 

memiliki kelengkapan fisik, tetapi diberikan kepada anak yang mempunyai 

kekurangan fisik atau mental. Karena di hadapan Allah manusia mempunyai hak 

dan kedudukan yang sama. Sebagaiman firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 

61 :  

 

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, 

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

(bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri . . . . ” (Q.S. An-Nūr (24):61)
5
 

 

Pada dasarnya semua manusia mempunyai hak yang sama, baik dalam 

mendapatkan pendidikan, mengembangkan potensi. Begitu pula para disabilitas 

netra, mereka punya hak untuk mempunyai kehidupan yang normal juga, 

mendapatkan pendidikan, terutama Pendidikan Agam Islam. Karena pada 

hakekatnya potensi  keagamaan yang mereka miliki sama antara satu dengan 

yang lain.  

Berdasarkan undang-undang no. 20 tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 32 disebutkan bahwa: 

Pendidikan Khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi 

peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial.
6
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Anak yang mengalami tunanetra, dan buta total tidak bisa menggunakan 

matanya untuk belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka 

menggunakan indra perabaan untuk kegiatan sehari-hari termasuk dalam 

belajar.
7
 

Dalam pelayanan pendidikan anak tunanetra memerlukan pelayanan 

yang berbeda, bergantung dengan karakteristik mereka. Anak yang tunanetra 

dari lahir akan memiliki  kebutuhan yang berbeda dengan  anak yang buta ketika 

umur 10 tahun. Maka dibutuhkan metode yang tepat pula untuk bisa membuat 

mereka belajar dengan nyaman dan mudah memahami apa yang dipelajari. 

Terutama untuk metode pembelajaran PAI, karena dalam mempelajari, 

memahami dan mendalami Agama Islam para penyandang tunanetra itu 

membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain dan alat bantu untuk bisa 

mengembangkan potensi dirinya agar mereka mampu merasakan hidup seperti 

orang normal.  

Selain memberikan pendidikan melaui Dinas Pendidikan, Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah juga memberikan pendidikan dan pembinaan khusus 

kepada para disabilitas netra melalui Dinas Sosial. Pembinaan yang dimaksud 

yakni  pemberian pendidikan baik akademis maupun ketrampilan disertai 

dengan pemberian tempat tinggal /asrama kepada para tuna netra.   

Dalam hal ini Rumah Pelayan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa 

Surakarta yang di bawah Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 

merupakan tempat pembinaan disabilitas netra baik ketrampilan maupun 

pengetahuan. Ketrampilan yang wajib dikuasai oleh para Tuna Netra adalah 
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pijat. Dan pengetahuan yang diberikan bermacam-macam mulai seperti; anatomi 

tubuh, perhitungan , cara mengenali uang dengan perabaan dan cara membaca 

dengan Braille maupun tentang ilmu sosial . Serta diberikan pula materi Agama 

Islam dalam pembelajaran Bimbingan Mental. Bimbingan ini dilakukan seperti 

layaknya sekolah pada umumnya mereka dibagi menjadi kelompok untuk 

masing-masing kelas. 

Pembagian kelas dibagi berdasar pada kebutuhan anak tunanetra, dalam 

satu kelas ada anak yang sudah usia kuliah tapi digabung dengan usia SMA. Jadi 

dalam satu kelas ada bermacam-macam usia, ada yang usia dewasa ada juga 

yang usia remaja, maka diperlukan metode yang efektif untuk bisa membuat 

mereka nyaman dalam kelas, dan paham tentang apa yang dipelajari khususnya 

dalam mempelajari Agama Islam. Dan bisa menumbuhkan semangat bagi 

mereka. 

Serangkaian kegiatan, yang diberikan kepada para disabilitas netra baik 

yang bersifat pembinaan dan pengembangan maupun pemberian pelayanan 

kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk mengentaskan para disabiltas netra 

agar mampu melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan.  

Hal ini menggugah peneliti untuk mengungkap bagaimana pembelajaran 

yang efektif dan menyenangkan bagi para disabilitas tunanetra terutama 

Pembelajaran Agama Islam di Rumah Pelayanan Sosial tersebut. 

Dari beberapa uraian di atas, menjadi alasan penulis ingin mengali lebih 

dalam mengenai masalah-masalah yang muncul. Maka peneliti bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “Metode Pembelajaran Pendidikan 
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Agama Islam Bagi Penyandang Tuna Netra Di Rumah Pelayanan Sosial 

Disabilitas Netra “Bhakti Candrasa” Surakarta”  

B. Rumusan Masalah  

Untuk memfokuskan penelitian, berdasarkan uraian di atas penulis 

mengambil permasalahan sebagai berikut: 

Apa Saja Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi 

Penyandang Tuna Netra Di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra 

“Bhakti Candrasa” Surakarta 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsiskan metode pembelajaran PAI bagi disabilitas 

netra di Rumah Pelayanan Sosial Bhakti Candrasa Surakarta.  

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis atau pihak yang 

terkait dalam penelitian ini: 

a. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk 

menambah wawasan pengetahuan dan khasanah keilmuan terutama ilmu 

pendidikan dan pengajaran Agama Islam pada ABK (tunanetra) dan juga 

bisa dijadikan alternatif jawaban dalam memecahkan masalah berkenaan 

dengan proses pembelajaran Agama Islam pada anak berkebutuhan 

khusus terutama penyandang tunanetra.  
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b. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan tambahan 

ilmu pengetahuan tentang pembelajaran PAI pada peserta didik tunantrea 

di Rehabilitasi Sosial Bhakti Candrasa Surakarta.  

c. Bagi Rumah Pelayanan Sosial Disabiltas Netra Bhakti Candrasa 

Surakarta  

Bagi Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa 

Surakarta dapat memberikan masukan dan mengkoreksi diri agar tempat 

Rehabiliatsi ini dapat lebih maju dan juga dapat mengembangkan system 

pendidikan non formal yang lebih baik, yang salah satunya dengan 

meningkatkan 7 kompetensi para guru PAI pada peserta didik tunanetra di 

Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




