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 Abstrak 

Sekolah Luar Biasa Negeri Batang atau biasa disebut SLB N Batang 

merupakan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dengan jenjang SD, 

SMP, dan SMA dalam satu kepengurusan. Diantara penderita berkebutuhan 

khusus yang ada di SLB ini adalah penderita tunagrahita atau siswa yang 

memiliki kecerdasan jauh di bawah normal. Penerapan metode dan cara 

penyampaian materi merupakan kunci dari guru agar siswa tunagrahita 

mampu memahami materi pelajaran. Pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam siswa diharapkan mencapai hasil belajar yang mencakup tiga 

ranah pembelajaran yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran, 

upaya dalam mencapai ranah-ranah pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan kendala guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan metode 

pembelajaran. 

    Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi 

lapangan di SLB N Batang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dan juga dokumentasi yang didapat langsung dari sekolah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang diawali 

dengan mreduksi data, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan 

menggunakan metode deduktif. 

   Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode yang 

digunakan guru pada pembelajaran PAI yaitu metode ceramah, metode 

penugasan, metode drill, dan metode demonstrasi. Dalam proses 

pembelajaran guru menyampaikan materi menggunakan bahasa yang 

sederhana kadang dibantu dengan bahasa isyarat agar siswa tunagrahita 

mudah memahami. Pemberian tugas disesuaikan dengan kemampuan siswa. 

Selain itu upaya yang dilakukan dalam mencapai ranah kognitif yaitu 

dengan perlahan-lahan dan tidak memaksakan, pada ranah afektif dengan 

pemberian reward dan ceramah yang mudah dimengerti, dan pada ranah 

psikomotorik dengan cara latihan langsung maupun demonstrasi. 

 

Kata Kunci: Metode pembelajaran PAI siswa tunagrahita, ranah 

pembelajaran. 
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 Abstract 

Batang Extraordinary School or so-called SLB N Batang is a school for 

children with special needs with SD, SMP, and SMA levels in one 

management. Among the people with special needs in this special school are 

people with mental retardation or students who have intelligence far below 

normal. The application of methods and methods of delivering material is 

the key for the teacher so that mentally retarded students are able to 

understand the subject matter. In the subject of Islamic Religious Education 

students are expected to achieve learning outcomes that include three 

learning domains, namely the cognitive, affective, and psychomotor 

domains. The purpose of this study was to determine the learning methods 

and their application by Islamic Education teachers as well as the efforts of 

Islamic Religious Education teachers in achieving these learning domains 

and the constraints of Islamic Education teachers in implementing learning 

methods. 

 In this study using a qualitative approach with field studies at SLB N 

Batang. Data collection techniques by observation, interviews, and also 

documentation obtained directly from the school. This study uses a 

qualitative descriptive approach that begins with data reduction, then data 

presentation and drawing conclusions using the deductive method. 

 From the results of this study it can be concluded that the methods used 

by the teacher in Islamic Education learning are the lecture method, the 

assignment method, the drill method, and the demonstration method. In the 

learning process the teacher delivers material using simple language, 

sometimes assisted by sign language so that mentally retarded students 

easily understand. Giving assignments adjusted to student abilities. In 

addition, the efforts made in reaching the cognitive realm are slowly and not 

forcefully, in the affective realm by giving rewards and easy-to-understand 

lectures, and in the psychomotor realm by means of direct training and 

demonstrations. 

 

Keywords: PAI learning methods for mentally retarded students, the realm 

of learning. 

1. PENDAHULUAN 

Tidak semua manusia yang dilahirkan di dunia ini normal seperti kebanyakan 

manusia pada umumnya. Sebagian dari kita dilahirkan mempunyai kekurangan 

atau dalam kata lain berkebutuhan khusus.  Yang dimaksud dengan anak 
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berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelambatan dalam 

perkembangannya sehingga tidak akan berhasil di sekolah umum.1  

 Salah satu jenis dari anak berkebutuhan khusus adalah penderita 

tunagrahita. Tunagrahita yakni yakni kodisi dimana seorang anak memiliki 

kecerdasan dibawah rata-rata dari anak-anak lainnya.2 Banyak yang memandang 

bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang tidak bisa apa-apa dan 

perlu dikasihani. Padahal setiap anak mempuyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, begitupun dengan anak berkebutuhan khusus. Mereka 

mempunyai kelebihan sendiri hanya saja mereka memerlukan perhatian khusus 

untuk mengeluarkan kelebihannya tersebut. 

 Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sesuai 

dengan pembukaan UUD 1945. Maka dari itu setiap warga negara Indonesia 

bagaimanapun keadaanya berhak mendapat pendidikan yang layak sesuai yang 

tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 yang diantara isinya adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Pendidikan Agama Islam merupakan kebutuhan primer bagi siswa 

tunagrahita yang beragama Islam. Karena sejatinya walaupun mereka 

mempunyai kekurangan atau tidak setara dengan siswa pada umumnya 

Pendidikan Agama Islam tetap harus diajarkan sebagai petunjuk hidup dan 

tuntunan dalam menjalani kehidupan agar sesuai dengan ajaran agama islam. 

 Dalam pembelajaran agama Islam peran guru bukan hanya semata 

mengajarkan tentang pengetahuan, melainkan juga sikap, dan juga aspek 

ketrampilan hal ini sejalan dengan PP No 55 tahun 2007 Pasal 1. Ranah 

pembelajaran dalam hal ini artinya ranah-ranah yang harus dicapai oleh guru 

PAI dalam proses belajar-mengajar. Ranah tersebut antara lain: ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Maka dari itu guru agama diharapkan 

mampu membuat tujuan pembelajaran yang mencakup tiga ranah tersebut.  

 Untuk mendukung pembelajaran anak-anak yang berkebutuhan khusus, 

maka dibuatlah sekolah luar biasa atau biasa disingkat SLB. Tujuan dibuatnya 

                                                             
1 Jati Rinakri Atmaja, M.Pd. “Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus”, 

(Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya), 2018. Hal. 6. 
2 Ibid hal 97. 
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sekolah ini jelas untuk menampung para anak-anak yang berkebutuhan khusus 

untuk belajar, karena pada dasarnya proses pembelajaran yang ada di sekolah ini 

tidak sama dengan sekolah umum. 

 Pada penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian di Sekolah Luar 

Biasa Negeri Batang, dimana di SLB tersebut terdiri dari SD, SMP dan SMA. 

Siswa di SLB N Batang terdiri dari berbagai penderita berkebutuhan khusus 

salah satunya penderita tunagrahita dan hanya diampu oleh seorang guru agama. 

Saat mengajar guru dituntut mengetahui karakter siswa dengan berbagai 

kekurangannya sehingga mampu menyampaikan materi dengan baik. Di kelas 

VII sendiri terdiri dari siswa tunagrahita ringan dan siswa tunagrahita sedang. 

Oleh karena itu penerapan metode dan penyampaian materi menjadi kunci utama 

guru PAI dalam proses pembelajaran. 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik 

untuk meneliti metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk anak 

tunagrahita agar sesuai ranah pembelajaran di SLB N Batang.  

 Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ditemukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan metode 

pembelajaran PAI di SLB N Batang?, 2. Bagaimana upaya yang dilakukan guru 

PAI pada siswa tunagrahita dalam mencapai ranah pembelajaran menggunakan 

metode pembelajaran PAI?, 3. Apa kendala guru PAI dalam menerapkan metode 

pembelajaran PAI di SLB N Batang?.  

 Sesuai dengan latar belakang yang telah tertulis maka tujuan dari 

penelitian ini antara lain: 1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode 

pembelajaran PAI di SLB N Batang, 2. Untuk mendeskripsikan upaya metode 

pembelajaran PAI di SLB N Batang dalam mencapai ranah pembelajaran PAI, 3. 

Untuk menjelaskan kendala guru PAI dalam menerapkan metode pembelajaran 

PAI di SLB N Batang. 

2. METODE 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif, dimana peneliti datang langsung ke tempat penelitian untuk 

menyaksikan secara langsung penerapan metode dan pembelajaran pada siswa 
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tunagrahita. Penelitian ini dilaksankan di SLB N Batang dan di fokuskan pada 

siswa tunagrahita kelas VII SLB N Batang.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Penerapan metode pembelajara PAI  pada kelas VII SLB N Batang 

a. Keadaan siswa tunagrahita 

1) Kepatuhan Siswa 

Keadaan siswa tunagrahita pada kelas VII di SLB N Batang cenderung 

patuh saat di suruh maupun dikasih tugas. 

2) Konsentrasi Siswa Tunagrahita 

Siswa tunagrahita sangat sulit untuk berkonsentrasi. Mereka cenderung 

suka bermain. 

b. Penerapan metode pembelajaran PAI pada siswa tunagrahita 

1) Metode ceramah 

Penerapan metode ceramah yaitu dengan penjelasan yang sederhana dan 

bahasa yang sederhana dikarenakan siswa tunagrahita tidak mampu 

mengingat instruksi sulit. Selain itu, upaya pembelajaran untuk siswa 

tunagrahita dengan bahasa yang sederhana. 

2) Metode penugasan 

Penugasan diberikan kepada siswa tunagrahita guna mengulang materi 

yang telah dipelajari. Pembelajaran untuk siswa tunagrahita dibedakan 

berdasarkan kemampuannya. Pembelajaran untuk siswa tunagrahita 

memang tidak bisa dipaksakan sehingga harus sesuai dengan 

kemampuannya. 

3) Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi dilakuakan dengan melibatkan langsung siswa dan 

ditunjukan langsung kepada siswa serta sabar. Penggunaan metode 

demonstrasi karena upaya pendidikan untuk siswa tunagrahita haruslah 

melibatkan otot langsung maupun gerakan-gerakan. 
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c. Upaya pencapaian ranah pembelajaran 

1) Ranah kognitif 

Upaya pencapaian ranah kognitif yaitu dengan pendekatan dengan siswa 

melalui cerita-cerita dan penyampaian materi yang sederhana dan lucu. 

Hal ini karena kognitif berkaitan dengan sifat yang rasional. 

Upaya pencapaian ranah kognitif juga sabagai upaya untuk mencapai 

tujuan pendidikan Agama Islam yaitu menumbuh kembangkan aqidah 

Islam. 

2) Ranah Afektif 

upaya pencapaian ranah afektif antara lain dengan memberikan reward 

setelah tugas guna mencotohkan respons positif kepada siswa dan juga 

pembiasaan yang baik-baik kepada siswa. 

upaya pencapaian ranah afektif juga sekaligus mencapai tujuan 

pendidikan agama Islam yaitu mengembangkan penghayatan, 

pengamalan dan lainya. 

3) Ranah Psikomotorik 

Upaya pencapaian ranah psikomotorik yaitu dengan praktik langsung 

oleh siswa guna melatih gerakan halus dan gerakan kasar dalam upaya 

pendidikannya. Dan juga melatih skill siswa seperti menulis huruf 

hijaiyah maupun ayat Al-Qur’an. 

Upaya pencapaian ranah psikomotorik sebagai upaya pencapaian tujuan 

pendidikan agama Islam sebagai pengembangan aqidah islam dalam 

bidang pengamalan. 

d. Kendala penerapan metode pembelajaran 

1) Dari siswa yaitu mudah melupakan materi karena memang akibat 

tungrahita yang sulit menyimpan instruksi-instruksi sulit. 

2) Dari orang tua yang tidak disiplin terhadap peraturan sekolah. orang tua 

merupakan faktor dari latar belakang siswa dalam suksesnya 

pembelajaran. 

3) Dari sekolah mengenai keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan 

prasarana merupakan faktor pendukung proses belajar mengajar. 
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4. PENUTUP 

Siswa tunagrahita kelas VII terdiri dari siswa tunagrahita mampu didik dan 

siswa tunagrahita mampu latih. Penerapan metode dalam pembelajaran PAI 

pada siswa tunagrahita kelas VII SLB N Batang antara lain; 

1) Metode ceramah, menggunakan bahasa sederhana dan bila perlu ditambah 

dengan bahasa isyarat agar materi tersampaikan.  

2) Metode demonstrasi, dengan peragaan secara langsung agar siswa 

tunagrahita lebih memahami materi dan mampu melakukan dengan benar. 

3) Metode drill, melatih anak dalam keterampilan tertentu seperti menulis ayat 

Al-Qur’an, dalam praktiknya siswa di bedakan berdasarkan kemampuan 

seperti kemampuan menyalin maupun menebalkan. 

4) Metode penugasan diterapkan berdasarkan kemampuan siswa mengingat 

kemampuan siswa tunagrahita kelas VII berbeda-beda dan tidak bisa 

dipaksakan. 

 Sedangkan upaya untuk mencapai ranah pembelajaran PAI pada siswa 

tunagrahita kelas VII antara lain; 

1) Ranah kognitif, guru menyampaikan materi secara sederhana dan tidak 

memaksakan, pemakaian bahasa mudah dipahami. Metode yang digunakan; 

metode ceramah, dan metode penugasan. 

2) Ranah afektif, membangun respon yang positif seperti memberi semangat, 

menyuruh,  memberi reward setelah mengerjakan tugas. Membangun sikap 

yang positif dalam keseharian supaya siswa tunagrahita terbiasa dengan 

hal-hal positif. 

3) Ranah psikomotorik,  melakukan peragaan secara langsung dan pelatihan 

bertahap menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Metode yang digunakan 

antara lain; metode demonstrasi dan drill. 

 Dalam penerapan metode pembelajaran dan upaya pencapaian ranah 

pembelajaran terdapat kendala baik dari siswa maupun sekolah antara lain; 

1) Dari siswa yaitu latar belakang tunagrahita siswa sukar untuk berfikir dan 

mudah untuk melupakan. 
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2) Dari orang tua kurangnya kepekaan terhadap PR dan kurangnya 

kedisiplinan terhadap jam pembelajaran di sekolah. 

3) Dari sekolah yaitu mengenai fasilitas untuk menunjang penerapan metode 

pembelajaran masih kurang. 
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