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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan tanpa membeda-bedakan status sosial ekonomi, asal – usul 

maupun keadaan fisik termasuk anak-anak yang memiliki kelainan atau 

kebutuhan khusus, hal ini diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 

Pasal 31 ayat 1
1
 dan  Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional BAB IV  Pasal 5 ayat 2.
2
 

Pendidikan dan pengajaran anak yang memiliki kelainan atau 

berkebutuhan khusus ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dengan adanya UU tersebut memberikan warna lain 

dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan 

memungkinkan adanya terobosan baru dalam bentuk penyelenggaraan 

pendidikan inklusi. Secara operasional, diperkuat dengan adanya peraturan 

pemerintah tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan 

khusus tidak hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB) tetapi juga dilaksanakan di 

satuan pendidikan umum atau reguler.  

                                                           
1
 Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 “Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan” 
2
 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV  

Pasal 5 ayat 2 “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.” 
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Ketetapan Undang-undang dan peraturan yang sudah ada tersebut 

memberikan landasan yang kuat bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk 

memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana anak normal lainnya dalam 

hal pendidikan dan pengajaran termasuk didalamnya pendidikan agama.  

Anak berkebutuhan khusus dan anak normal memiliki peluang yang 

sama dalam melakukan aktualisasi diri dan mengasah potensi yang dimiliki, 

hanya saja anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian yang lebih 

dibandingkan anak normal lainnya karena adanya keterbatasan fisik, 

kemampuan otak untuk berfikir maupun yang lainnya. Adanya perbedaan 

pada setiap anak mengharuskan adanya perhatian khusus dalam membimbing 

dan mendidiknya, kemudian perbedaan tersebut akan dapat dilihat melalui 

salah satu cara yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Salah satu pembelajaran yang bisa diterapkan bahkan bisa juga 

menjadi terapi khusus bagi anak berkebutuhan khusus adalah Tahfidzul 

Qur’an yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka serta 

dengan metode pembelajaran yang khusus dan berbeda dengan anak normal 

lainnya.
3
  

Selain itu pembelajaran Tahfidzul Qur’an memiliki peran yang sangat 

penting mengingat keutamaan yang Allah janjikan bagi para penghafal Al 

Qur’an, dan tidak kalah pentingnya Rasulullah menganjurkan kepada umatnya 

                                                           
3
  Bacaan Al-Qur’an memiliki pengaruh luar biasa terhadap tubuh, terutama sistem 

imunitas atau kekebalan tubuh dan bahkan mampu mengembalikan keseimbangan sistem gerak 

sel, terutama sel otak dan jantung yang merupakan organ paling penting dalam tubuh manusia. 

Mendengarkan Al Qur’an bisa merevitalisasi jantung, menstabilkan, menghapus ketegangan dan 

kekacauan yang ada dalam denyut jantung dan membaca Al Qur’an merupakan cara yang terbaik 

untuk mengobati dan juga terapi. Lihat Abduldaem Al Kaheel, Al Qur’an The Healing Book, ( 

Jakarta: Tarbawi Press, 2011), hlm. 3 – 4.   
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untuk selalu belajar dan memahami Al Qur’an karena selain menjadi bacaan 

dalam sholat juga sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan dan menjadi 

penolong pada hari kiamat. 

Seperti sabda Rasulullah berikut:  

 اْالُقْرَآَنْفَِإنَُّهْيَْأِتْيْيَ ْوَمْالِقَياَمِةّْشِفْيعاًِِْلَْصَحابِِه.ِاقْ َرُأوْْ
Artinya:”Bacalah Al-Qur’an karena dia akan menjadi syafat 

(penolong) di hari kiamat bagi orang yang membacanya”.
4
 

 

Selain itu dengan mempelajari Al Qur’an akan menjadikan seseorang 

menjadi berilmu,  sehingga orang yang menghafal Al Qur’an akan mendapat 

anugerah dari Allah berupa ingatan yang tajam dan pemikiran yang 

cemerlang, untuk itu para penghafal Al Qur’an lebih cepat mengerti, teliti dan 

hati-hati.
5
 Seperti yang telah Allah sebutkan bahwa orang yang di dadanya 

tersimpan ayat-ayat Al Qur’an , berarti ia telah diberi ilmu. Firman Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala : 

                          

       

Artinya: Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di 

dalam dada orang-orang yang diberi ilmu dan tidak ada yang mengingkari 

ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang dzalim.(QS.Al-Ankabut: 49)
6
 

 

Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo merupakan salah satu 

sekolah yang menerapkan pembelajaran inklusi
7
 dimana sekolah tersebut 

                                                           
4
  https://keutamaan-keutamaanmenghafalalquran.blogspot.com/ diakses pada tanggal 10 

Agustus 2019 Pukul 15.35 WIB. 
5
  Sa’adullah, 9 Cara Praktis Menghafal Al – Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 

21. 
6
  Al – Qur’an dan Terjemahnya, (Surakarta: CV. Sahabat, 2014), 391. 

https://keutamaan-keutamaanmenghafalalquran.blogspot.com/
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menerima anak berkebutuhan khusus dan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung anak-anak tersebut tidak  dijadikan satu kelas khusus melainkan 

satu kelas dengan anak normal lainnya dan didampingi oleh guru pendamping 

khusus agar memudahkan anak dalam menerima materi pembelajaran 

termasuk juga pembelajaran Tahfidzul Qur’an. Maka dari itu guru memiliki 

peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan mengkondisikan peserta 

didiknya untuk fokus pada kegiatan menghafal, karena pembelajaran tahfidz 

ini membutuhkan keseriusan untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur’an.  

Berangkat dari berbagai masalah yang sudah penulis paparkan di atas, 

mulai dari hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus, pentingnya pembelajaran tahfidz bagi kehidupan dan 

juga adanya salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran inklusi, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 

“Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi pada Mata Pelajaran Tahfidz Kelas 

IX di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2018/2019”.  

 

 

                                                                                                                                                               

7 Pendidikan inklusi merupakan pendidikan reguler yang dalam pelaksanaannya 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah reguler 

dalam satu kesatuan yang sistemik. Layanan pendidikan inklusi memperhatikan beberapa hal, yang 

meliputi: a) kebutuhan dan kemampuan siswa; b) satu sekolah untuk semua; c) tempat 

pembelajaran yang sama bagi semua siswa; d) pembelajaran didasarkan kepada hasil assessment; 

e) tersedianya aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan f) lingkungan kelas yang 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lihat pada Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan dan Bimbingan 

Anak Berkebutuhan Khusus, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 49. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan  penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz kelas 

IX di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo?  

2. Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran inklusi pada mata pelajaran 

tahfidz kelas IX di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz 

kelas IX di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo. 

2. Mendeskripsikan sistem evaluasi pembelajaran inklusi pada mata pelajaran 

tahfidz kelas IX di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Bahwa hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah 

khasanah, wawasan dan pengalaman tetang hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz.    

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan, 

bahan dokumentasi dan bahan pertimbangan untuk mengambil 
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langkah-langkah dalam peningkatan kinerja guru terutama guru mata 

pelajaran tahfidz ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. 

b. Bagi Bapak/ Ibu guru mata pelajaran tahfidz , diharapkan dapat 

menambah dan memberi motivasi terutama dalam kemampuannya 

memberikan bimbingan dengan lebih baik lagi.  

c. Bagi UMS, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan koleksi 

kepustakaan dan penelitian dalam bidang ilmu pendidikan agama 

Islam. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini dimaksudkan agar dapat 

memberikan petunjuk, arahan, acuan maupun rujukan bagi penelitian 

yang sesuai atau relevan dengan kajian ini. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau disebut 

dengan (Field Research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang 

dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi 

untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.
8
 

Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah Menengah Al Firdaus 

Sukoharjo.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk 

menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh 

                                                           
8
 Abdurrahmat Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006),  96.  
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beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu dengan 

mengeksplorasi struktur kesadaran manusia. Pendekatan fenomenologi 

memfokuskan pada pengalaman pribadi individu, subjek penelitiannya 

adalah orang yang mengalami kejadian atau fenomena yang terjadi, bukan 

individu yang hanya mengetahui suatu fenomena secara tidak langsung 

atau melalui media tertentu.
9
 Dalam penelitian ini penulis ingin 

mengetahui lebih mendalam dan terperinci mengenai proses dan sistem 

evaluasi pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz kelas IX di 

Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo. 

2. Sumber Data 

Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan kebenaran yang hakiki. Agar mendapatkan suatu kebenaran 

tersebut perlu adanya tindakan metode ilmiah, yang bertujuan untuk 

meramalkan, mengontrol, dan menjelaskan gejala yang diamati untuk 

mendapatkan suatu kebenaran sesuai apa yang diinginkan.
10

 Untuk itu, 

agar mendapatkan kebenaran yang valid sesuai dengan tema pokok pada 

penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan sumber: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah koordinator 

sekolah inklusi, guru kelas tahfidz, guru pendamping khusus dan 

peserta didik kelas IX yaitu melalui wawancara maupun observasi 

kemudian dicatat, direkam ataupun divideo.  

                                                           
9
Ghony dan Fauzan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 

2012), 59. 
10

  Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 10. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder penelitian ini diambil dari buku – buku, 

catatan, video maupun dokumentasi  sekolah lainnya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz 

sesuai dengan isi dari penelitian ini.  

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ditentukan untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan terhadap narasumber yang tepat. Subjek penelitian menjadi 

sumber utama dalam mencari data penelitian, yaitu seseorang yang 

memiliki informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah koordinator mata 

pelajaran tahfidz, guru kelas tahfidz dan guru pendamping khusus sebagai 

subjek penelitian yang mengetahui pelaksanaan pembelajaran inklusi pada 

mata pelajaran tahfidz. Sedangkan peserta didik kelas IX sebagai subjek 

tambahan dalam memberikan tanggapan terkait pelaksanaan pembelajaran 

inklusi pada mata pelajaran tahfidz. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data yang penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu 1) Wawancara, 2) 

Observasi, dan 3) Dokumentasi. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Metode wawancara, yaitu percakapan antara dua orang yang salah 

satunya memiliki tujuan tertentu untuk menggali dan mendapatkan 
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suatu informasi.
11

 Dalam pengertian lain, percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

dianjukan pewawancara.
12

 Metode wawancara ini dilakukan dengan 

koordinator pelaksanaan pendidikan inklusi, guru kelas tahfidz dan 

guru pendamping khusus mata pelajaran tahfidz kelas IX untuk 

mendapatkan data mengenai pelaksanaan dari pembelajaran inklusi 

pada mata pelajaran tahfidz kelas IX.  

b. Metode Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung 

objek penelitian untuk melihat dari dekat pelaksanaan dari 

pembelajaran inklusi pada mata pelajaran tahfidz. Hal ini berlaku 

apabila subjek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, 

fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses 

kerja dan penggunaan responden kecil.
13

 Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui secara langsung pelaksanaan pembelajaran inklusi pada 

mata pelajaran tahfidz kelas IX dan bagaimana peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran tersebut.  

c. Metode Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

                                                           
11

 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, Seni dalam Memahami Fenomena 

Sosial, (Yogyakarta: Greentea Publishing, 2009), 110. 
12

  Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2012), 118.  
13

 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 76.  
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agenda dan sebagainya.
14

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

gambaran umum sekolah , letak geografis, sejarah singkat, visi dan 

misi, tujuan serta inovasi tentang pelaksanaan pembelajaran inklusi 

pada mata pelajaran tahfidz kelas IX yang sudah diprogramkan di 

Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data  merupakan suatu proses kegiatan menyikapi data, 

menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang 

sistematis sehingga mudah difahami dan dimaknai.
15

 Menurut Miles dan 

Huberman yang dikutip oleh Haris Herdiansyah bahwa, tahap analisis 

data terdiri atas empat tahapan yaitu tahap pengumpulan data, tahap 

reduksi data, tahap display data dan yang terakhir tahap penarikan 

kesimpulan dan/atau tahap verifikasi.
16

 

Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif 

analitik, yaitu data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar maupun 

perilaku) tetap dituangkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti 

lebih kaya dari sekedar angka atau fekuensi.
17

 

                                                           
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 274. 
15

  Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: ALFABETA, 2015), 103. 
16

  Haris Herdiansyah, hlm. 164. 
17

 Muhammad Idrus, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009), 39.  
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Alat analisis data analisis data dalam penelitian ini bersifat 

deduktif.
18

  Penerapan dari metode deduktif ini, pertama teori yang 

dibangun dijadikan sebagai landasan berfikir kemudian diikuti dengan 

uraian hasil data yang telah didapatkan dan diakhiri dengan penarikan 

kesimpulan.  

 

                                                           
18 Yang dimaksud dengan metode deduktif dalam pandangan Winardi dalam buku 

Metodologi Reseacrh adalah proses penguraian dari hal-hal yang bersifat umum (general) ke hal-

hal yang bersifat khusus (particular), dari hal-hal yang bersifat universal ke hal-hal individual. 

Lihat dalam Winardi, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: Alumni, 1999), 94. 

 


