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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Anak berkebutuhan khusus  (ABK) adalah anak dengan karakteristik 

khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya yang selalu menunjukkan 

pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK 

atau anak berkebutuhan khusus antara lain; tunanetra, tunarungu, kesulitan 

belajar, gangguan prilaku, dan anak gangguan kesehatan.
1
 

Sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 

undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan dinyatakan 

bahwa warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh 

pendidikan yang bermutu, dalam hal ini termasuk didalamnya adalah anak 

yang berkebutuhan khusus.
2
 Oleh karena itu, dari individu yang normal 

sampai individu yang memiliki kekurangan fisik berhak mendapatkan 

pendidikan. Pendidikan tidaklah membeda-bedakan antara yang satu dengan 

yang lainya. Dengan demikian, anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.  

Hambatan mental yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus sering 

membuat mereka tidak mendapatkan informasi atau keterangan yang lebih 

sehingga tidak dapat mengikuti perintah dengan baik. Anak ABK memiliki 

kemampuan atau kecakapan di bawah rata-rata yang menyebabkan anak 
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tersebut tidak dapat berkembang selayaknya anak normal. Hal inilah yang 

menyebabkan bahwa anak berkebutuhan khusus sangat memerlukan perhatian 

yang khusus untuk tahap perkembanganya.
3
 

Agama sebagai dasar pijakan umat manusia tentu memiliki peran 

strategis dan sangat penting bagi pembentukan manusia yang utuh. Agama 

telah mengatur pola hidup manusia, baik dalam lingkup hubunganya dengan 

Tuhan maupun interaksi sosial dengan masyarakat. Untuk itu, sangat perlu 

menanamkan pendidikan agama yang kuat sejak usia dini. 

Islam juga mengajarkan bahwa individu di mata Allah SWT adalah 

sama. Islam juga mengajarkan bahwa semua orang berhak mendapatkan 

pendidikan dan pengajaran yang layak tanpa memandang pangkat, ras, suku 

bangsa, fisik dan lain sebagainya. Salah satu kelebihan manusia sebagai 

makhluk Allah adalah dianugrahi fitrah (potensi) untuk mengenal Allah 

melalui ajaran-Nya. Dengan kata lain, manusia dianugrahkan insting religius 

yang maksudnya adalah bahwa manusia merupakan makhluk religius yang 

dianugrahi ajaran-ajaran yang dipercayai yang didapatkan melalui kemampuan 

menghayati pengalaman diri dan dunianya.  

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran untuk mengembangkan diri 

manusia. Fitrah ini merupakan bawaan sejak lahir dan harus dikembangkan 

dan diarahkan sejak masa kanak-kanak.  

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan 

Al-Quran dan As Sunnah agar terbentuknya kepribadian muslim yang 
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sempurna. Untuk menjalankan syariat agama dengan benar seseorang harus 

memperoleh pengetahuan. Pengetahuan tersebut dihasilkan melalui 

pendidikan dan pengalaman. Demikian pula pada anak yang cacat dan 

terbelakang mentel, yang biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus. 

Pendidikan yang diberikan pada mereka tentunya berbeda dengan pendidikan 

yang diberikan pada orang normal pada umumnya.
4
 

Nilai-nilai pendidikan Islam berfungsi sebagai pembimbing atau 

pengarah terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak didik dengan satu 

pandangan bahwa anak didik adalah hamba Allah yang diberi anugerah berupa 

potensi dasar yang bisa tumbuh secara interaktif dengan kebutuhan yang ada 

di sekitar lingkunganya.
5
 

Menghadapi anak yang berkebutuhan khusus (special needs )tidak 

semudah membalikan telapak tangan. Mereka membutuhkan arahan, 

bimbingan, dan pendidikan yang intensif agar dapat tumbuh dan berkembang 

seperti anak normal pada umumnya hingga pada akhirnya mereka mampu 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun di sisi lain, sistem yang terkait 

dengan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menghadapi berbagai 

kendala yang muncul seiring dengan proses pembelajaran yang berlangsung. 

Beraneka ragam gangguan yang terjadi kepada anak tersebut, semisal anak 

yang sedang mengalami gangguan autisme. Autisme merupakan suatu 

gangguan yang kompleks di mana anak tersebut pada umumnya memiliki tiga 
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kesulitan yang utama, yaitu, komunikasi, sosialisasi, imajinasi.
6
 Karena pada 

hakekatnya yang membuat hidup kita benar-benar berarti adalah dengan 

adanya komunikasi dengan orang lain, memahami prilaku antara orang satu 

dengan orang lain dan orang lain yang ada di sekitar kita.  

Selain itu, anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan pembelajaran 

tentang pendidikan agama Islam agar mereka mengetahui identitasnya sebagi 

seorang muslim, serta dengan diberikan nilai-nilai pendidikan agama Islam 

bisa menambah kekuatan jiwa dan batinya sehingga mereka siap menghadapi 

tantangan yang ada didunia ini dengan penuh rasa percaya diri. Secara hakiki 

nilai Islam merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat 

yang bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Allah.
7
 

Salah satu bentuk pelayanan pendidikan yang di khususkan bagi anak 

berkebutuhan khusus adalah pembelajaran individual atau yang dikenal 

dengan individualized education program. Pembelajaran individual merupakan 

suatu bentuk rancangan khusus dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan 

khusus sehingga mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhanya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan 

kelemahan peserta didik.  

Salah satu tempat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan nilai-nilai 

pendidikan Islam  adalah  Mutiara Center Jamsaren Surakarta Jalan Veteran 

Kecamatan Serengan. Di mana tempat tersebut bergerak di bidang pendidikan 

sebagai tempat atau pusat edukasi dan terapi bagi anak yang berkebutuhan 
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khusus. Yaitu anak-anak yang pada masa perkembanganya mengalami 

hambatan antara lain pada aspek fisik, mental, wicara, yang kemudian 

diklasifikasikan menjadi pusat terapi yang menangani anak seperti hiperaktif, 

down syndrome, kesulitan belajar, speak delay dan lain sebagainya. Kemudian 

didampingi oleh terapis wicara dan sarjana psikologi, yang semuanya cukup 

berpengalaman di bidangnya.   

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul “ Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Terapi Mutiara Center Jamsaren 

Surakarta Tahun 2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, penulis menarik sebuah rumusan masalah 

yang akan di bahas pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai InternalisasiPendidikan Islam pada anak 

berkebutuhan khusus di Terapi Mutiara Center Jamsaren Surakarta Tahun 

2017? 

2. Bagaimana pelaksanaan internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam pada 

anak berkebutuhan khusus di Terapi Mutiara Center Jamsaren Surakarta 

Tahun 2017? 
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C. Tujuan dan manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitia ini antara lain: 

a. Untuk mendeskripsikanhasil data dari penelitian tentang nilai-nilai 

Internalisasi  pada anak berkebutuhan khusus di Terapi Mutiara Center 

Jamsaren Surakarta Tahun 2017. 

b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan internalisasi nilai-nilai 

pendidikan agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di Terapi 

Mutiara Center Jamsaren Surakarta Tahun 2017. 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara teoritis  

 Menambah wawasan keilmuan tentang pendidikan agama bagi 

anak berkebutuhan khusus. Selain itu, dapat dijadikan sebagai stimulus 

dalam pengembangan penelitian mengenai internalisasi nilai-nilai 

pendidikan Islam bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga proses 

pengkajianya dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

b. Secara praktis  

 Dapat memberikan masukan bagi bahan pertimbangan dalam 

peningkatan pembelajaran tenteng internalisasi nilai-nilai pendidikan 

Islam di terapi mutiara center Jamsaren Surakarta, sehingga mampu 

menumbuhkan kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus.  
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Metode  

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat (field 

research) penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan deskritif kualitatif yaitu pendekatan yang berusaha 

mengungkapkan gambaran-gambaran dan fenomena yang ada pada saat 

penelitian dilaksanakan dengan penjelasan yang mengarah pada deskripsi 

tentang internalisasi nilai-nilai Islam pada anak berkebutuhan khusus.
8
 

Yang terpenting dalam penelitian ini adalah bagaimana agar data 

dapat diambil secara menyeluruh dan lengkap sesuai dengan masalah yang 

dihadapi.  

2. Tempat dan Subjek Penelitian 

Peneliti mengambil objek penelitian disalah satu lembaga di kota 

Surakarta, yaitu di Terapi Mutiara Center Jamsaren Surakarta. Alasan 

peneliti melakukan penelitian ditempat ini dikarenakan topik 

pembahasanya sangat beraneka ragam pada siswa yang memiliki 

kebutuhan khusus (special needs) dengan dibekali pendidikan agama 

Islam yang menunjang psikologinya. Khususnya, dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam. 

Sedangkan subjek penelitian adalah sumber tempat memperolah 

informasi, yang dapat diperoleh dari seseorang untuk mengetahui 
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keterangan dari topik yang kita bahas. Dalam hal ini, yang menjadi subjek 

pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru.
9
 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data yang relevan dengan persoalan yang 

dibahas, maka penulis menggunakan beberapa metode. Ada tiga metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Metode observasi 

Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dalam menggunakan seluruh alat indra.
10

 Jadi, observasi merupakan 

suatu penelitian yang dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan 

dengan menggunakan alat indra, terutama mata, terhadap kejadian 

yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian 

itu.
11

Metode ini digunakan untuk menghasilkan data yang terkait 

dengan keadaan saat peneliti melakukan penelitian di kelas klasikal 

dan kelas individual.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan 

juga. Melalui teknik wawancara, penulis bisa memahami responden 
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agar memiliki wawasan yang luas.
12

 Dengan wawancara peneliti juga 

dapat menggali soal-soal penting yang belum terfikirkan dalam 

rencana penelitianya. 

Sebagai suatu teknik pengumpulan data, wawancara memilki 

manfaat yang sangat khas. Dengan wawancara ini juga dapat 

menembus informasi yang tidak dapat dicapai dengan teknik yang 

lain.
13

 

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data 

melalui informasi langsung yang di dapat dari kepala sekolah dan guru 

setempat tentang apa saja nilai-nilai internalisasi pendidikan agama 

Islam dan bagaimana internalisasinya pada anak berkebutuhan khusus 

di Terapi Mutiara Center. Oleh karena itu, penelitinya akan 

mewancarai berbagai narasumber yang terkait dengan pembahasan 

diatas. 

c. Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara atau teknik untuk 

memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat 

kabar, majalah dan lain sebagainya.
14

 Metode ini digunakan untuk 

mendokumentasikan tentang geografis sekolah, keadaan peserta didik, 

sarana dan prasarana yang ada di terapi mutiara center Jamsaren 

Surakarta. 
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4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dengan mudah dapat dipahami. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data.
15

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif, yaitu dengan cara Display, Reduction, dan Condusion. 

Adapun langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Redukasi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok dan memfokuskan dalam hal-hal penting. Dengan 

demikian data yang diredukasikan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian data 

selanjutnya.
16

 

b. Penyajian data 

Setelah data diredukasi, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data kedalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bahan, flowchart, dan lain sebagainya. Hal ini untuk 

memudahkan dalam memahami apa saja yang terjadi dan 
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merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami.
17

 

c. Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan 

kesimpulan yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.
18

 Tetapi, 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

data-data yang valid, konsisten saat meneliti, maka peneliti akan 

kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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