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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tidak semua manusia yang dilahirkan di dunia ini dengan keadaan 

normal seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Sebagian dari kita 

dilahirkan mempunyai kekurangan atau dalam kata lain berkebutuhan 

khusus. Anak berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan ABK 

adalah anak yang mengalami kelambatan dalam perkembangannya 

sehingga tidak akan berhasil di sekolah umum.2 Di masyarakat kita 

terdapat anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus yang 

hidup secara berdampingan. Oleh karena itu, sudah selayaknya anak 

berkebutuhan khusus juga mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama 

seperti anak-anak normal. Hal ini sesuai dengan UU No 4 tahun1997 

dimana penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat sehingga 

mempunyai hak, kedudukan, dan juga peran yang sama seperti masyarakat 

normal lainnya.3 

Salah satu klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah 

anak penderita tunagrahita. Yang disebut anak tunagrahita adalah anak 

yang kondisi kecerdasannya jauh di bawah dari kecerdasan anak-anak 

normal lainnya, dimana hal ini ditandai dengan intelegensi yang lemah dan 

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

(Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 2018),  6. 
3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 1997. 
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juga mengalami hambatan dalam hal komunikasi dengan lainnya.4 

Penderita ini acap kali dicap sebagai anak keterbelakangan mental karena 

keterbatasan dalam hal berfikir dan berkomunikasi. Tentunya dengan 

kondisi seperti itu memerlukan prilaku pendidikan khusus agar mereka 

bisa menerima pendidikan seperti pada anak-anak normal lainnya. 

Pada UU No 20 tahun 2003 pasal 155 dicantumkan tentang 

pendidikan khusus yang juga memiliki hak pelayanan yang sama dengan 

pendidikan lainnya. Demi menunjang hak kesetaraan pendidikan antara 

siswa tunagrahita dengan siswa normal tentunya cara pembelajarannyapun 

berbeda menyesuaikan dengan kelainan yang diderita anak tersebut. 

Pembelajaran Menurut Udin S Winataputra (1994) merupakan cara yang 

dilakukan untuk membuat seseorang belajar sesuai dengan rancangan yang 

sudah dibuat.6 Artinya kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan belajar 

mengajar yang sudah di rancang sejak awal. Perancangan kegiatan 

pembelajaran untuk anak penderita tunagrahita tentunya akan berbeda 

dengan anak-anak normal di sekolah umum. 

Pendidikan agama Islam atau biasa disingkat PAI merupakan 

kebutuhan primer, dimana pendidikan agama sangat penting sebagai 

                                                             
4 Jati Rinarki Atmajaya, M.Pd., “Pendidikan dan bimbingan anak berkebutuhan khusus”, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 97. 
5 Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 pasal 15.  
6 Udin S Winataputra, 1994 di dalam Ngalimun, S.Pd., M.I.Kom., “Strategi 

Pembelajran”, (Yogyakarta: Dua Satria Offet, 2017), 44. 
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pegangan hidup. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yamg 

komponen-komponen di dalamnya berlandaskan pada ajaran-ajaran islam.7 

Dalam pembelajaran terdapat penilaian untuk mengukur 

pencapaian siswa atau biasa disebut hasil belajar. Dalam pengukuran 

tersebut terdapat tiga ranah sebagai pendoman pengukuran sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang dijelaskan bahwa 

kompetensi kelulusan mencakup tentang afektif (sikap), kognitif 

(Pengetahuan), dan psikomotorik (keterampilan). Begitupun dalam 

pendidikan agama Islam sebagaimana yang tertera pada PP No. 55 Tahun 

2007 pasal 1 bahwa pendidikan keagamaan haruslah memberikan 

pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian dan juga keterampilan. 

Dalam hal ini peran guru sangat penting untuk membawa muridnya agar 

mencapai tiga ranah yang di harapkan tersebut. 

Dalam upaya pencapaian ranah pembelajaran tersebut, penggunaan 

metode tentunya sangat berpengaruh. Metode sendiri berarti cara,8 atau 

dalam pendidikan berarti cara yang digunakan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran sesuai yang diinginkan. Bagi penderita tunagrahita untuk 

mencapai tiga ranah tersebut tentunya bukan hal yang mudah. Bagi 

seorang guru, tentunya perlu upaya untuk dapat menjadikan muridnya 

mencapai tiga ranah tersebut menggunakan metode dan cara penerapan 

yang tepat tentunya. 

                                                             
7 Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., “Ilmu Pendidikan Islam”, (Jakarta: Kencana, 2010), 

36. 
8 Fathurahman Pupuh, 2007 di dalam ibid. 
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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 sudah dipaparkan tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Metode Pembelajaran 

PAI dalam Upaya Pencapaian Ranah Pembelajaran bagi Siswa 

Tunagrahita Kelas VII di SLB N Batang”.  

B. Rumusan Masalah 

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? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka tujuan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran PAI di SLB 

N Batang. 

2. Untuk mendeskripsikan upaya guru PAI pada siswa tunagrahita di 

dalam mencapai ranah pembelajaran PAI menggunakan metode 

pembelajaran PAI. 

3. Untuk menjelaskan kendala guru PAI dalam menerapkan metode 

pembelajaran PAI di SLB N Batang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Dengan adanya penelitian ini tentunya bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan metode pembelajaran yang cocok untuk anak 

tunagrahita agar proses pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai 

dengan tujuan ranah pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini tentunya menambah 

pengalaman penulis dan juga pengetahuan akan metode 

pembelajaran PAI yang di terapkan pada siswa tunagrahita di SLB 

N Batang. 

 



6 

 

b. Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga bisa 

digunakan sebagai bahan untuk evaluasi oleh guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran untuk anak tunagrahita agar 

sesuai dengan ranah pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai pemahaman terutama untuk orang tua siswa 

mengenai metode pembelajaran yang digunakan. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

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 tunagrahita. Penelitian ini dilaksankan di 

SLB N Batang dan di fokuskan pada siswa tunagrahita kelas VII SLB 

N Batang.  

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk menunjang pelaksanaan penelitian, maka peneliti 

meggunakan metode penilitian kualitatif. Moleong (2005) berpendapat 

penelitian kualitatif yakni penelitan ilmiah dengan maksud memahami 

suatu kejadian pada subjek yang sedang diteliti, misal pada tingkah 

lakunya, motivasi, persepsi dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan 

secara holistik dan deskripi yang diungkapkan dengan bentuk kata-kata 
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yang alamiah dan pelaksanaanya menggunakan berbagai metode 

alamiah yang mendukungnya.9 

Sementara menurut Creswell (1998) penelitian kualitatif ialah  

penelitian ilmiah yang dipakai untuk membaca berbagai permasalahan 

yang terjadi pada manusia sebagai mahluk sosial dengan 

menggambarkan secara menyeluruh dan kompleks dan dilaporkan 

dengan sangat terperinci dari berbagai sumber dan dilaksanakan secara 

alamiah.10 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung 

dari lapangan. Berikut adalah data primer dari penelitian ini: 

1) Guru PAI kelas VII SLB N Batang. 

2) Siswa tunagrahita kelas VII SLB N Batang. 

3) Wali kelas VII SLB N Batang. 

4) Kepala Sekolah SLB N Batang 

5) WAKA Kurikulum SLB N Batang 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber 

lain seperti dokumen, catatan dan sebagainya. Berikut adalah data 

sekunder dari penelitian ini. 

                                                             
9 Moleong (2005) di dalam Haris Herdiansyah “metodologi peneltian kualitatif” (Jakarta: 

Penerbit salemba humanika, 2012), 9. 
10 Creswell (1998) ibid, 8. 
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1) Profil SLB N Batang yang terdiri dari SD, SMP, SMA. 

2) RPP PAI Kelas VII SLB N Batang. 

3) Jati Rinarki Atmajaya, Pendidikan dan Bimbingan Anak 

Berkebutuhan Khusus, Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 

2018 

4) Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak 

Berkelainan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006 

5) Nur’aeni, Intervensi Dini bagi Anak Bermasalah, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2004 

4. Penarikan Kesimpulan 

Menurut Miles dan Huberman penarikan merupakan bagian 

dari kegiatan dengan konfigurasi yang utuh. Sedangkan kesimpulan 

diverivikasi dari kegiatan analisis yang berlangsung. Kandungan dalam 

setiap penelitian harus diuji kebenaran, kekokohan, maupun kecocokan 

atau berupa validasi. Pada kesimpulan ini menggunakan metode 

deduktif atau kerangka berfikir umum ke hal yang bersifat khusus.11 

5. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa subjek penelitian antara 

lain: 

a. Guru PAI kelas VII SLB N Batang. 

b. Siswa tunagrahita kelas VII SLB N Batang. 

 

                                                             
 11 Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), 17. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti memerlukan 

metode pengambilan data. Peneliti melakukan teknik pengambilan data 

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui 

penerapan metode pembelajaran PAI dan respon siswa tunagrahita di 

SLB N Batang. 

a. Wawancara 

Pada penelitian kali ini memakai beberapa metode sebagai 

alat pengumpulan data penelitian. Metode yang pertama adalah 

wawancara. Moleong (2005) berpendapat bahwa wawancara yaitu 

percakapan dengan arah dan tujuan tertentu. Percakapann dalam 

wawancara harus laksanakan oleh dua pihak antara lain pihak 

pewawancara (interviewer) dengan pihak terwawancara 

(interviewee). Pewawancara bertugas memberi pertanyaan kepada 

terwawancara dan terwawancara diharuskan menjawab setiap 

pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara.12 Dalam penelitian 

kualitatif maupun penelitian lainnya terdapat tiga jenis wawancara. 

1) Yang pertama adalah wawancara terstruktur atau teratur. Ciri 

dari wawancara ini adalah dengan cara diatur terlebih dahulu 

pertanyaan dari pewawancara. 

                                                             
12 Haris Herdiansyah,M. Si., “Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai 

instrument penggalian data kualitatif”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 29. 
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2) Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur dimana 

wawancara ini tidak terlalu kaku dalam hal pertanyaan seperti 

wawancara terstruktur. 

3) yang ketiga wawancara yang tidak terstruktur atau wawancara 

yang lebih leluasa lagi tanpa adanya aturan.13 

Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian kali ini 

dipilih wawancara terstruktur, dimana penelitian menyiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan yang akan digunakan. Wawancara 

dilakukan kepada guru PAI SLB N Batang untuk mengetahui 

penerapan metode yang digunakan. Selain itu wawancara 

pendukung dilakukan kepada kepala sekolah, waka kurikulum, dan 

juga beberapa orangtua siswa untuk mendapatkan data tambahan.  

b. Observasi 

Menurut Matthew & Ross (2010) observasi adalah bentuk 

pengumpulan data yang di dapat dengan indra-indra manusia secara 

langsung.14 Jadi Observasi adalah metode pengumpulan data 

dimana peneliti terjun langsung melakukan pengamatan ke 

lapangan dan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan. 

Observasi dilakukan di SLB N Batang dan di fokuskan pada kelas 

VII penderita tunagrahita. Observasi ini dilakukan dengan tujuan 

                                                             
13 Ibid. hal. 63. 
14 Haris Herdiansyah,M. Si., “Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai 

instrument penggalian data kualitatif”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 129. 



11 

 

melihat langsung proses pembelajaran PAI di lapangan dan melihat 

penggunaan metode yang diterapkan dalam mata pelajaran PAI. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan-

catatan, maupun transkip, surat kabar, buku, dan sebagainya.15 

Pada penelitian ini, peneliti mencari segala sumber data sekolah 

yang di butuhkan guna menunjang penelitian ini. Data-data yang 

diambil berupa profil sekolah, visi dan misi sekolah, daftar guru 

dan karyawan, serta sarana dan prasarana sekolah yang di dapat 

dari TU sekolah. Selain itu kegiatan dokumentasi berupa foto juga 

dilakukan saat kegiatan pembelajaran, wawancara dan lainnya. 

7. Metode Analisis Data 

Pada Penelitian kali ini analisis data berupa induktif yaitu 

peneliti mencari terlebih dahulu fakta-fakta yang relevan dan 

kemudian mencari kesimpulan dari berbagai fakta yang ada. 

 Analisis kualitatif merupakan cara yag digunakan untuk 

mendapatkan data dan menyusunya, yang diambil dari wawancara 

dengan narasumber, catatan lapangan, maupun dari dokumentasi yang 

diperoleh saat penelitian yang kemudian data tersebut di kelompokkan 

ke kategori dan di jabarkan ke bidang-bidangnya, peneliti melakukan 

sintesa, peneliti memilih yang penting untuk di pelajari dari data 

                                                             
15 Prof. Dr. Suharsi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006),  231. 
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tersebut kemudian ditarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain.16 

Analisis kualitatif yang digunakan kali ini yaitu dengan 

memberi gambaran penelitian tentang metode pembelajaran PAI dalam 

upaya pencapaian ranah pembelajaran pada siswa tunagrahita kelas 

VII di SLB N Batang. Data dalam penelitian ini diambil secara 

langsung melalui beberapa teknik antara lain: wawancara, penelitian 

kelas, dan juga dokumentasi dari sekolah. 

Berdasarkan Huberman analisis data kualitatif mempunyai 

langkah-langkah sebgai berikut:17 

a. Reduksi Data 

Yaitu proses mengolah, mengorganisasikan, 

menggolongkan, dan juga membuang data-data yang tidak 

diperlukan dalam penelitian. Pada proses ini peneliti mengecek 

data yang sudah diperolehnya, baik dari wawancara, penelitian 

lapangan maupun dokumentasi dan menggolongkan data-data 

tersebut berdasarkan kategorinya. 

b. Penyajian Data 

Yaitu proses penyusunan data untuk diambil tindakan dan 

kesimpulannya tentang data tersebut dengan bahasa yang mudah 

                                                             
16 Mamik, “Metodologi Kualitatif”, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 111. 
17 Miles, Huberman A Michael, “Analisis Data Kualitatif”, (Jakarta: UI Press, 1992), 16-

17. 
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untuk dimengerti diri sendiri dan orang lain. Di sini peneliti 

memaparkan hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi 

tentang metode pembelajaran PAI dan upaya pencapaian ranah 

pembelajaran yang dilakukan kepada siswa tunagrahita kelas VII, 

guru PAI, dan tenaga sekolah lainnya. 

c. Pembuatan Kesimpulan 

Kesimpulan yaitu proses akhir yang dikaitkan dengan hasil 

penelitian yang diperoleh. Kesimpulan juga bisa dikatan gambaran 

hasil penelitian secara singkat tentang jawaban dari rumusan 

masalah penelitian yang diangkat. Tujuannya adalah membuat 

gambaran singkat pada penelitian. 

8. Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini maka 

digunakan triangulasi. Menurut sugiyono, triangulasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara penggabungan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber yang telah ada.18 

 Satori dan komariah membagi tiga triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.19 Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara 

membandingkan data dari sumber-sumber terkait. Dan juga triangulasi 

                                                             
18 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitaif, kualitatif, dan 

R&D)”, (Bandung: Alfabeta, 2013), 83. 
19 Satori dan Komarih, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

170. 
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teknik dengan berbagai macam teknik untuk mendapat sumber yang 

sama. 


