
BAB II 

KAJIAN PUSTAKAAN 

 

A. Kajian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi. Dengan 

melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana 

orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.
1
 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan ialah sebagai berikut. 

1. Khoirul Muawanah dengan judul “Strategi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Bagi Anak Tunarugu di SMPLB-B Yayasan Pendidikan 

Tuna Bansa Malang”.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini difokuskan pada metode 

metode demonstrasi, ceramah, tanya jawab dan metode problem solving 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah 

metode team teaching dan metode tutorial. Penelitian ini juga difokuskan 

hanya pada anak berkebutuhan khusus tunarungu, sedangkan penelitian 

yang akan diteliti oleh peneliti ialah tetang Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) pada umumnya. Penelitian ini dilakukan di SMPLB-B Yayasan 

Pendidikan Tuna Bansa Malang, sedangkan penelitian yang akan 

                                                 
1 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press, 2015), 45. 
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dilakukan oleh peneliti dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Inklusi 

TPA Jember. 

Sedangkan persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas 

tentang strategi Pembelajaran Agama Islam dan penelitian ini sama-sama 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. 

2. Evi Hidayah Masfufah dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Autis di Sekolah Dasar Luar Biasa 

Taman Pendidikan dan Asuhan Bintoro Patrang Jember Tahun Pelajaran 

2009/2010”  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti ialah lebih memfokuskan pada strategi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini juga difokuskan hanya pada anak 

berkebutuhan khusus autis, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh 

peneliti ialah tetang anak berkebutuhan khusus pada umumnya. 

Penelitian ini dilakukan di SDLB-Taman Pendidikan dan Asuhan Bintoro 

Patrang Jember, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

ialah di Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember. 

Sedangkan persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini sama-
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sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. 

3. Wardatul Hasanah, dengan judul “Implementasi Strategi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada Siswa Autis di Sekolah Dasar Luar Biasa 

(SDLB) Yayasan Taman Pendidikan Dan Asuhan Jember Tahun 

Pelajaran 2011/2012”  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini difokuskan pada strategi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa autis di lihat dari segi 

perencanan, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti disini berfokus pada strategi pembelajaran pada Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) pada umumnya dan disini lebih ditekankan 

pada metode team teaching dan metode tutorial. Selain itu perbedaan 

yang terletak pada penelitian ini dan penelian yang akan diteliti ialah 

penelitian ini dilakukan di SDLB Yayasan Taman Pendidikan Dan 

Asuhan sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti ialah di 

Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember. 

Sedangkan letak persamaan yang terdapat pada penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini 

sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. 

 

  



 17 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Starategi Pembelajaran 

Strategi berasal dari kata “Strategos” (Yunani) yang artinya 

memberdayakan semua unsur, seperti perencanaan, cara dan teknik dalam 

upaya mencapai sasaran.
2
 

Strategi pembelajaran adalah cara yang dapat digunakan oleh guru 

untuk mengaktifkan peserta didik, guru diharapkan mengembangkan atau 

mencari strategi yang dipandang lebih tepat. Sebab pada dasarnya tidak 

ada strategi yang ideal, masing-masing strategi mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Hal ini sangat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai, 

pengguna strategi (guru), ketersediaan fasilitas. Dan kondisi peserta didik.
3
 

Secara umum strategi pembelajaran mempunyai pengertian suatu 

garis-garis  besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran 

yang telah ditemukan. Bila dihubungkan dengan proses belajar-mengajar, 

strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru serta anak 

didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

yang telah digariskan.
4
 

Sugiono dan Suryanto Strategi pembelajaran erat hubungannya 

dengan teknik pembelajaran. Teknik pembelajran adalah implementasi dari 

metode pembelajaran yang secara nyata berlangsung di dalam kelas, yang 

merupakan tempat terjadinya proses pembelajaran. 

                                                 
2Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2011), 127. 
3Zulaichah Ahmad., Perencanaan Pembelajaran PAI  (Jember: MC Press, 2008),  46. 
4Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 5. 
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Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa strategi pembelajaran 

mempunyai arti tahapan-tahapan dalam mengelola dan pelaksanaan proses 

belajar memgajar guna untuk meningkatkan hasil belajar dan mencapai 

tujuan pembelajaran. 

2. Strategi Pengajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)  

Strategi pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus pada prinsipnya 

dilakukan dengan memperhatikan keberagaman (differentiation) kondisi 

dan kemampuan belajaran mereka yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan 

sebuah strategi pembelajaran dikatakan paling baik dan paling berhasil 

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu, karena belum tentu 

tepat jika digunakan pada seluruh peserta didik. Apalagi anak 

berkebutuhan khusus memiliki jenis kekurangan dan masalah fisik ataupun 

psikis yang tidak sama dengan demikian pemilihan strategi pembelajaran 

yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. 

Apabila program dan proses belajar peserta didik disesuaikan dengan 

keberagaman dari setiap kelompok tersebut, maka semua peserta didik 

dalam kelas yang sama itu dapat mengikuti proses belajar sesuai dengan 

porsinya masing-masing. Siswa yang belajarnya cepat tidak harus 

mendapatkan materi pelajaran dan alokasi waktu belajar yang sama 

dengan teman-teman sebaya pada umumnya atau sama dengan temannya 

yang lebih lambat belajarnya.  

Adapun beberapa prinsip yang harus di pertimbangkan dalam 

pemilihan strategi pengajaran bagi ABK secara teoritis dapat di dasarkan 
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dengan melihat tipe kecacatan serta tingkat keparahan anak dan tingkat 

usia anak. Dilihat dari unsur atau tipe kecacatan dan kondisi psikologi 

antara ABK yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Atas dasar 

perpaduan tersebut, strategi maupun bahan-bahan yang dipergunakan 

untuk mengajarpun bisa dibedakan antara anak yang satu dengan anak 

yang lain. 

Sedangkan pada aspek tingkat usia, pemilihan strategi hendaknya 

dilakukan dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak baik secara 

fisik maupun psikis serta tingkat usia anak. Hal ini dilakukan agar strategi 

pembelajaran yang nantinya akan dipakai oleh guru benar-benar dapat 

sesuai dengan kondisi anak. 

Selain itu, pemilihan strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan 

khusus juga harus memperhatikan beberapa point penting diantaranya 

strategi harus dimulai pada tingkat kecakapan anak sekarang ini, strategi 

harus menjamin tercapainya tujuan, strategi harus merangsang anak didik, 

strategi harus dilaksanakan dalam langkah-langkah kecil, strategi harus di 

sesuaiakan dengan atribut-atribut anak yang relevan dengan tujuan-tujuan 

yang ditetapkan.
5
 

Adapun  dua strategi yang digunakan di SMP inklusi TPA Jember 

dalam menangani siswa ABK diantaranya sebagai berikut: 

a. Metode Team Teaching (Sistem Regu) 

1) Pengertian Metode Team Teaching (Sistem Regu) 

                                                 
5Safrudin Aziz, Pendidikan Sex Anak Berkebutuhan Khusus, 129. 
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Menurut Abu Ahmadi, metode Team Teaching (Sistem 

Regu) ialah metode mengajar dengan cara menyajikan bahan 

pelajaran dilakukan bersama oleh dua orang atau lebih kepada 

kelompok pelajar untuk mencapai tujuan pengajaran.
6
 Dengan 

metode ini guru dapat secara bersama-sama mengajar, 

membimbing, membantu siswa untuk membahas, merumuskan 

dan menyelesaikan masalah.
7
 

Menurut Zuhairini, metode Team Teaching (Sistem Regu) 

ialah metode mengajar dimana dua orang guru atau lebih bekerja 

sama mengajar sekelompok murid. 

Metode Team Teaching merupakan implementasi dari salah 

satu gabungan dari beberapa strategi pembelajaran antara ain: 

bermain peran (Role Playing), Pembelajaran partisipatif 

(Partisipative Teaching and Learning), maupun strategi 

pembeajaran ekspositori.
8
 

Jadi Metode Team Teaching (Sistem Regu) ialah metode 

mengajar dengan menyajikan bahan pelajaran dimana dua orang 

guru (atau lebih) bekerja sama untuk merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran bagi kelompok 

peserta didik yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode ini banyak dipergunakan di Perguruan Tinggi. 

                                                 
6Abu Ahmadi,dkk, Strategi Belajar Mengajar ( Bandung: Pustaka Setia, 1997),  67. 
7Sutratinah, Tirtonegoro, Anak Super Normal dan Pendidikannya (Jakarta: PT Bumi Aksara. 

2006), 123. 
8Mulyono, Strategi Pembelajaran (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 110. 
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Metode Team Teaching dipergunakan apabila sebagai berikut:
9
 

a) Apabila jumlah murid terlalu besar, sehingga pembagian 

tugas-tugas belajar kepada murid kurang merata, dan 

penangkapan murid-murid kurang sempurna. 

b) Apabila pelajaran dimaksudkan untuk memberikan 

penjelasan lebih mendalam. 

c) Apabila fasilitas (ruang, alat-alat dsb) memungkinkan 

pengelompokan murid sub kelompok. 

2) Langkah-Langkah Metode Team Teaching 

Adapun menurut Abu Ahmadi langkah-langkah atau 

jalannya pembelajaran dengan metode team teaching sebagai 

berikut: 

a) Salah seorang anggota tim menjelaskan bahwa pelajaran pada 

jam ini disajikan oleh beberapa orang. Bila perlu anggota tim 

diperkenalkan kepada siswa. 

b) Anggota-anggota tim memberikan keterangan atau informasi 

penjelasan tentang bahan pelajaran. 

c) Anggota melanjutkan pelajaran, prosesnya sama dengan yang 

diatas. 

d) Pemimpin tim menyajikan kesimpulan tentang isi bahan 

pelajaran. 

                                                 
9Zuhairini, Abdul Ghofir dan Slamet As Yusuf, Methodik Khusus Pendidikan Agama (Surabaya: 

Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1981), 108. 
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e) Siswa boleh menyalin, bertanya dan tanggapan-tanggapan 

terhadap isi pelajaran. Langkah ini juga dapat diisi dengan 

penilaian.
10

 

3) KelebihanMetodeTeam Teaching 

a) Pemahaman dan penguasaan bahan bagi anak-anak akan 

lebih luas dan mendalam, karena masing-masing guru 

memberikan tinjauan yang berbeda. 

b) Guru dapat lebih memusatkan perhatiannya pada kegiatan 

belajar mengajar, khususnya pada cara penyajian bahan 

pelajaran agar dimengerti oleh siswa. 

c) Tim guru dapat memperingan tugas-tugasnya. 

d) Membina kerjasama yang harmonis di antara para guru dalam 

bentuk bertukar pendapat, pengalaman dan kesediaan untuk 

membant semua usaha kegiatan belajar mengajar yang 

dihadapi sesama guru, seperti merencanakan pelajaran, cara-

cara melakukan evaluasi dan bimbingannya. 

e) Wawasan akan bertambah bagi pengajar karena banyaknya 

sumber informasi yang dihadirkan pada kegiatan ini. 

 

4) Kelemahan Team Teaching 

                                                 
10 Abu Ahmadi,dkk, Strategi Belajar Mengajar, 68. 
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a) Dapat merugikan murid, apabila anggota regu (team) tidak 

dapat berintegrasi menjadi satu regu yang kompak, Bila tidak 

ada kerjasama (koordinasi) yang baik, kurang ada toleransi 

atau partisipasi kelompok, apalagi bila ada anggota regu yang 

cenderung kerja sendiri, tidak mengenal tanggung jawab 

kelompok. 

b) Kemungkinan murid dapat menilai kelemahan-kelemahan 

yang dimiliki oleh seorang guru dengan membandingkannya 

dengan guru yang lain, sehingga perhatian murid akan 

berkurang. 

c) Pengetahuan guru dalam satu regu tidak merata. 

d) Sukar membentuk tim yang kompak, kadang-kadang 

didominasi oleh pendidik-pendidik yang cakap saja dan hal 

ini sukar untuk dihilangkan; sangat rumit untuk mengatur 

organisasi kelas yang lebih fleksibel membutuhkan fasilitas 

ruangan, alat dan waktu yang memadai.
11

 

Jika kita perhatikan kelemahan-kelemahan tersebut, kita akan 

menemukan kesimpulan bahwa kelemahannya bersifat teknis dan 

temporer. Jadi kelemahan yang timbul disebabkan oleh sistem 

pendidikan dan kondisi serta fasilitas sekolah yang jauh dari 

memadai dari persyaratan sekolah yang baik. 

b. Metode Tutorial 

                                                 
11Ramayudis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta : Kalam  Mulia. 2012), 24. 
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1) Pengertian Metode Tutorial 

Metode tutorial adalah metode pembelajaran yang mana 

guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa secara 

individual.
12

 Dengan metode ini siswa dapat mengkonsultasikan 

masalah-masalah dan kemajuan yang ditemui siswa secara 

priodik.
13

 

Metode tutorial dapat dikatakan pula sebagai metode 

pengajaran individual. Keuntungan pengajaran individual ialah 

sebagai berikut :
14

 

a) Memungkinkan anak yang lamban maju menurut 

kemampuan masing-masing secara penuh dan tepat. 

b) Mencegah terjadinya ilusi dalam kemajuan, tetapi bersifat 

nyata. 

c) Cenderung mengusahakan perhatian anak terhadap hasil 

belajar. 

d) Cenderung memusatkan terhadap mata pelajaran dan 

perubahan yang bersifat pendidikan, bukan kepada tuntunan-

tuntunan guru. 

e) Memungkinkan anak maju secara optimum dan dapat 

mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada 

padanya. 

                                                 
12Abdurrahman Gintings, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran  (Bandung: Humaniora, 2008), 

78. 
13Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2011), 164. 
14Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung: Sinar Baru, 2009) ,166. 
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f) Menimbulkan hubungan pribadi yang menyenangkan anatara 

guru dan anak. 

g) Memungkinkan adanya latihan-latihan berinisiatif bagi anak-

anak yang dianggap lebih cakap. 

h) Mengurangi hambatan dan mencegah eliminasi anak-anak 

yang lamban. 

Metode tutorial sangat cocok untuk kelas khusus atau kelas 

yang jumlah siswa sedikit dan mempunyai karakter yang berbeda-

beda. 

2) Langkah-langkah Metoda Pembelajaran Tutorial  

a) Langkah Perencanaan  

1. Mempelajari modul dan mengidentifikasi bagian-bagian 

yang sulit. 

2. Menyusun strategi bimbingan. 

b) Langkah Persiapan  

1. Menyiapkan bahan ajar tambahan. 

2. Menyiapkan soal-soal sederhana sebagai jembatan untuk 

menyelesaikan soal-soal yang sulit. 

 

c) Langkah Pelaksanaan  
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1. Mengidentifikasi siswa yang menghadapi kesulitan dalam 

memahami modul yang telah diberikan berikut bagian-

bagian yang sulit dipahami. 

2. Laksanakan tutorial dengan menggunakan langkah-

langkah yang telah dipersiapkan lebih dahulu. 

d) Langkah Evaluasi dan Penutup  

1. Melakiukan tanya jawab ntuk meyakinkan bahwa siswa 

yang bersangkutan telah dapat mengatasi kesulitan 

belajarnya dan memahami materi pembelajaran yang 

dipelajari. 

2. Memberikan tugas mandiri, termasuk mempelajari tugas 

tambahan dengan tujuan memantaapkan dan memperluas 

pemahaman siswa yang bersangkutan tentang materi yang 

dipelajari.   

3) Kelebihan Metode Tutorial 

a) Siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual 

sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat 

dilayani secara spesifik pula. 

b) Seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai 

dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh 

kecepatan bellajar siswa yang lain atau lebih dikenal dengan 

istilah “Self Paced Learning”. 

4) Kelemahan Metode Tutorial 
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a) Sulit dilaksanakan dalam pembelajaran klasikal karena guru 

harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak sehingga 

memerlukan waktu dan pengaturan tahapan mengajar yang 

khusus. 

b) Jika tetap dilaksanakan, diperlukan tehnik mengajar dalam 

tim “team teaching” dengan pembagian tugas diantara 

anggota tim, seorang guru mengajar secara klasikal, dan 

seorang guru lainnya atau asesten melaksanakan tutorial bagi 

siswa yang memerlukan perhatian khusus. Namun penerapan 

team teaching ini berakibat pada peningkatan biaya untuk 

membayar honorium guru karena bertambahnya jumlah guru 

yang melayani kelas tersebut. 

c) Apabila tutorial ini dilaksanakan untuk melayani siswa dalam 

jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan 

pemahaman guru tentang materi yang dipelajari siswa, karena 

besar kemungkinan permasalahan belajar yang dihadapi 

siswa bervariasi antara satu dengan yang lainnya.
15

 

 

 

Menurut Abu Ahmadi dalam metode tutorial terdapat beberapa 

teknik penyampaian pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 

                                                 
15Abdur rahman Gintings, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran, 79. 
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1. Teknik Ceramah 

a. Pengertian Ceramah 

Teknik ceramah adalah tehnik penyampaian pesan 

pengajaran yang sudah lazim dipakai oleh para guru 

disekolah. Ceramah diartikan sebagai suatu cara 

penyampaian bahan secara lisan oleh guru di muka kelas. 

Peran murid disini sebagai penerima pesan, mendengarkan, 

memperhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan guru 

bilamana diperlukan.
16

 Teknik ceramah merupakan teknik 

yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau 

instruktur.  

Untuk penggunaan teknik ceramah secara baik perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Dalam menerangkan pembelajaran hendaknya digunakan 

kata-kata yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami 

oleh siswa. 

2) Gunakan alat visualisasi, seperti penggunaan papan tulis 

atau media lainnya yang tersedia untuk menjelaskan 

pokok bahasan yang disampaikan. 

3) Mengulang kata atau istilah-istilah yang digunakan 

secara jelas, dapat membantu siswa yang kurang atau 

lambat kemampuannya dan daya tangkapnya. 

                                                 
16 Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: PT. Intermasa. 2002), 34. 
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4) Perinci bahan yang disampaikan, dengan memberikan 

ilustrasi, menghubungkan materi dengan contoh-contoh 

yang konkrit. 

5) Carilah umpan balik sebanyak mungkin sewaktu 

ceramah berlangsung. 

6) Adakan rekapitulasi dan ulang kembali rumusan-

rumusan yang dianggap penting. Yang dimaksud 

rekapitulasi adalah mengikat kembali dengan contoh-

contoh, keterangan-keterangan, fakta-fakta, dan 

sebagainya. 

b. Langkah-langkah Teknik Ceramah 

Teknik ceramah akan lebih efektif jika dipakai untuk 

pengajaran pada tingkatan yang rendah, yaitu pengetahuan 

dan pemahaman, dari pembelajaran ranah kognitif, terutama 

pada kelas besar. Beberapa langkah-langkah yang perlu 

diperhatikan agar pembelajaran dengan Teknik ceramah tetap 

menarik, antara lain: 

1) Membatasi topik yang diajarkan 

2) Menjelaskan rencana pembelajaran yang akan 

disampaikan 

3) Menyediakan ringkasan 

4) Menggunakan alat bantu visual 

5) Mempergunakan handout (bahan ajar) 
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6) Mengatur kecepatan berbicara 

7) Mengusahakan siswa tetap tertarik 

8) Membuat urutan yang logis 

9) Menjelskan kapan siswa dapat bertanya. 

c. Kelemahan dan Kelebihan Teknik Ceramah 

Adapun kelemhan dan kelebihan teknik ceramah 

sebagai berikut:
17

 

1) Kelebihan 

a) Suasana belajar berjalan dengan tenang karena 

murid melakukan aktivitas yang sama, sehingga 

guru dapat mengawasi murid sekaligus. 

b) Tidak membutuhkan tenaga yag banyak dan waktu 

yang lama, dengan waktu yang singkat murid dapat 

menerima pelajaran sekaligus. 

c) Pelajaran bisa dilaksanakan dengan cepat, karena 

dalam waktu yang sedikit dapat diuraikan bahan 

yang banyak. 

d) Melatih murid untuk menggunakan pendengarannya 

dengan baik sehingga mereka bisa menangkap dan 

menyimpulkan isi ceramah yang cepat dan tepat. 

e) Organisasi kelas sangat sederhana karena tidak 

membutuhkan alat-alat yang begitu banyak. 

                                                 
17 Ramayulis, 1994. Metodologi Pengajaran Agama Islam, 131-132. 
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2) Kelemahan 

a) Interaksi cenderung bersifat teacher centered. 

b) Guru kurang dapat mengetahui sejauh mana siswa 

telah menguasai bahan ceramah. 

c) Pada siswa dapat terbentuk konsep-konsep yang lain 

dari apa yang dimaksudkan guru. 

d) Sering sukar ditangkap maksud, bila ceramah berisi 

istilah-istilah yang tidak/kurang dimengerti siswa 

sehingga mengarah pada verbalisme. 

e) Tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memecahkan masalah, dan berpikir, karena siswa 

diarahkan untuk mengikuti pikiran guru. 

f) Kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kecakapan untuk mengeluarkan 

pendapatnya sendiri. 

 

 

 

2. Teknik Tanya Jawab 

a. Pengertian Teknik Tanya Jawab 

Teknik tanya jawab adalah penyampaian pesan 

pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
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dan peserta didik memberikan jawaban, atau sebaliknya 

peserta didik diberikan kesempatan bertanya dan guru 

memberikan jawaban. Dalam komunikasi ini terlihat adanya 

hubungan timbal balik secara langsung antara guru. Teknik 

tanya jawab merupakan salah satu dari implementasi strategi 

pembelajaran partisipatif dan strategi ekspositori.
18

 

Metode tanya jawab layak dipakai bila dilakukan: 

1) Sebagai ulangan pelajaran yang telah lalu. 

2) Sebagai selingan dalam menjelaskan pelajaran. 

3) Untuk merangsang siswa agar perhatian mereka lebih 

terpusat pada masalah yang sedang dibicarakan. 

4) Untuk mengarahkan proses berpikir siswa. 

b. Langkah-langkah Teknik Tanya Jawab 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

pelaksanaan teknik tanya jawab:
19

 

1) Tujuan pelajaran harus dirumuskan terlebih dahulu 

dengan jenis-jenisnya. 

2) Guru harus menyelidiki apakah teknik tanya jawab satu-

satunya teknik yang paling tepat dipakaikan. 

3) Guru harus meneliti untuk apa teknik ini dipakai, apakah: 

a) Dipakai untuk menghubungkan pelajaran lama 

dengan pelajaran baru. 

                                                 
18Sukarno, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Surabaya: Elkaf. 2012), 128. 
19 Ramayulis, 1994. Metodologi Pengajaran Agama Islam, 138-139. 
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b) Untuk mendorong murid supaya menggunakan 

pengetahuan untuk pemecahan suatu masalah. 

c) Untuk menyimpulkan suatu uraian. 

d) Untuk mengingat kembali terhadap apa yang 

dihafalkan murid. 

e) Untuk menuntut pemikirannya. 

f) Untuk memusatkan perhatiannya. 

4) Guru harus meneliti. 

5) Guru memilih mana diantara jawaban-jawaban yang 

banyak itu dapat diterima. 

6) Guru harus mengerjakan cara-cara pembuktian jawaban, 

dengan: 

a) Mengemukakan suatu fakta yang dikutip dari buku, 

majalah, harian dan lain sebagainya. 

b) Meneliti setiap jawaban dengan menggunakan 

sumbernya. 

c) Dengan menjelaskan diapapan tulis dengan berbagai 

argumentasi. 

d) Membandingkan dengan apa yang pernah dilihat 

murid-murid. 

e) Menguji kebenarannya terhadap orang-orang yang 

ahli. 
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f) Melakukan experimen untuk membuktikan 

kebenaran. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Teknik Tanya Jawab 

Ada beberapa kelebihan dari teknik taya jawab antara 

lain:
20

 

1) Kelebihan 

a) Meningkatkan prestasi peserta didik dalam kegiatan 

belajar-mengajar. 

b) Membangkitkan minat dan rasa ingin  tahu peserta 

didik terhadap masalah yanng sedang dibicarakan. 

c) Merangsang dan mengembangkan pola berpikir dan 

belajar aktif peserta didik, sebab berpikir itu sendiri 

adalah bertanya. 

d) Menuntut proses perpikir peserta didik, sebab 

pertanyaan yang baik akan membantu peserta didik 

agar dapat menentuan jawaban yang baik. 

e) Memusatkan perhatian peserta didik terhadap 

masalah yang sedang dibahas. 

f) Untuk mengetahui sejauh mna sampai diman materi-

materi pelajaran yang telah dikuasai oleh peserta 

didik. Memberi kesempatan pada peserta didik untuk 

mengajukan masalah yang belum dipahami. 

                                                 
20Mulyono, Stategi Pembelajaran, 105. 
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2) Kelemahan 

Disamping kebaikan-kebaikan yang telah 

diutarakan diatas, teknik tanya jawab mempunyai 

kelemhan-kelemahan, antara lain:
21

 

a) Waktu yang digunakan kadang-kadang tidak sesuai 

dengan hasil yang diperoleh, karena apabila terjadi 

perbedaan pendapat akan banyak waktu terpakai 

untuk menyelesaikannya. 

b) Kemungkinan akan terjadi penyimpangan perhatian 

dari pokok permasalahan, terutama bila terdapat 

jawaban-jawaban yang menarik perhatian, tetapi 

bukan sasaran yang dituju. 

c) Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kadang-

kadang hanya terdiri dari beberapa aspek bahan 

pelajaran, sehingga tidak mengembngkan 

keseluruhan atau kesatuan bahan pelajran.  

 

 

3. Teknik Drill (Latihan) 

a. Pengertian Teknik Dill (Latihan)  

Teknik drill (latihan) ialah suatu teknik 

penyampaian pembelajaran dalam pendidikan dan 

                                                 
21Sukarno, Metodel Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 130. 
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pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap 

bahan pelajaran yang sudah di berikan.
22

 

Teknik drill atau disebut latihan di maksudkan 

untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan 

latihan terhadap apa yang di pelajari, karena hanya 

dengan melakukannya secara praktis suetu pengetahuan 

dapat di sempurnakan dan di siap siagakan.
23

 

Dalam mengajarkan kecakapan dengan teknik 

Drill (latihan), setiap guru harus mengetahui sifat 

kecakapan itu sendiri, seperti: kecakapan sebagai 

penyempurnaan dari pada suatu arti dan bukan sebagai 

hasil proses mekanis semata-mata. Kecakapan tersebut 

dikatakan benar, bila hanya menentukan hal yang rutin 

yang dapat dicapai dengan pengulangan yang tidak 

menggunakan pikiran, sebab kenyataan bertindak atau 

berbuat harus sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Adapun Tujuan dari teknik drill/latihan adalah 

sebagai berikut : 

1) Memiliki keterampilan motorik/gerak. 

2) Mengembangkan kecepatan intelek, seperti 

berhitung. 

                                                 
22Zuhairini, Methodik Khusus Pendidikan Agama (Malang: Biro Ilmiah Fakultas IAIN Sunan 

Ampel, 1981),  95. 
23Basyiruddin Ustman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2012), 55. 
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3) Memiliki kemampuan menghubungkan antara 

sesuatu keadaan dengan hal lain, seperti hubungan 

sebab akibat, penggunaan lambang atau simbol 

didalam peta dan lain-lain.
24

 

b. Langkah-langkah Pelaksanaan Teknik Drill/latihan  

Agar pemakaian tehnik penyampaian 

pembelajaran drill dapat efektif dan untuk mengurangi 

segi negatifnya, maka mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Sebelum pelajaran di mulai, hendaknya di awal 

terlebih dahulu dengan pemberian pengertian 

dasar. 

2) Metode ini hanya di pakai hanya untuk bahan 

pelajaran atau kecekatan-kecekatan yang bersifat 

rutin dan otomatis. 

3) Di usahakan hendaknya masa latihan sesingkat 

mungkin, agar tidak membosankan 

4) Maksud di adakannya latihan ulang harus 

mempunyai tujuan yang lebih luas. 

                                                 
24Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) , 126. 
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5) Latihan di atur sedemikian rupa sehingga bersifat 

menarik, dan dapat menimbulkan motivasi belajar 

anak.
25

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Teknik Drill/latihan 

1) Kelebihan 

Adapun kelebihan dari teknik drill/latihan ini 

adalah sebgai berikut : 

a) Siswa akan memperoleh ketangkasan dan 

kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang di pelajarinya. 

b) Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa 

para siswa yang berhasil dalam belajarnya 

telah memiliki suatu keterampilan khusus yang 

berguna kelak di kemudian hari. 

c) Guru lebih mudah mengontrol dan dapat 

membedakan mana siswa yang disiplin dalam 

belajarnya dan mana siswa yang kurang 

dengan memperhatikan tindakan dan 

perbuatan siswa di saat berlangsungnya 

pengajaran. 

 

 

                                                 
25Zuhairini, Methodik Khusus Pendidikan Agama, 96. 
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2) Kelemahan 

Adapun kekurangan dari metode ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Dapat menghambat inisiatif siswa, dimana 

inisiatif dan minat siswa yang berbeda dengan 

petunjuk guru di anggap suatu penyimpangan 

dan pelanggaran dalam pengajaran yang di 

berikannya. 

b) Menimbulkan penyesuaian secar statis kepada 

lingkungan. Dalam kondisi belajar ini 

pertimbangan inisiatif siswa selalu di sorot dan 

tidak di berikan keleluasaan. Siswa 

menyelesaikan tugas secara status sesuai 

dengan apa yang di inginkan oleh guru. 

c) Membentuk kebiasaan yang kaku artinya 

seolah-olah siswa melakukan sesuatu secara 

mekanis, dan dalam memberikan stimulus 

siswa di biasakan vertindak secara otomatis.  

d) Dapat menimbulkan verbalisme, terutama 

pengajaran yang bersifat menghafal dimana 

siswa di latih untuk dapat menguasai bahan 

pelajaran secara hafalan dan secara otomatis  

mengingatkannya bila ada pertanyaan-
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pertanyaan yang berkenaan dengan hafalan 

tersebut tanpa suatu prosesberfikir secara 

logis.
26

 

4. Teknik Demonstrasi 

a. Pengertian Teknik Demonstrasi 

Teknik demonstasi adala teknik mengajar yang 

menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu 

pengertian atau untuk memperhatikan bagaimana 

melakukan sesuatu kepada anak didik.
27

 

Demonstrasi merupakan metode yang sangat 

efektif sebab membantu anak didik untuk mencari 

jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang 

benar. Teknik ini dapat diterapakan dalam 

pembelajaran ilmu alam, teknik dan PAI, tetapi, tidak 

semua pelajaran PAI bisa didemonstrasikan, misalnya 

masalah aqidah yang menjelaskan iman kepada allah, 

malaikat, surga, neraka dan lai-lain. 

b. Langkah-Langkah Teknik Demonstrasi 

Langkah-langkah  penggunaan teknik demonstrasi: 

 

 

 

                                                 
26Basyiruddin Ustman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, 59. 
27 Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 296. 
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1) Perencanaan 

Menentukan tujuan teknik demonstrasi,  

Menetapkan langkah-langkah pokok demonstrasi 

dan Menyiapkan alat-alat yang diperlukan. 

2) Pelaksanaan 

Mengusahakan agar demonstrasi  dapat 

diikuti dan diamati oleh seluruh siswa,  

Menumbuhkan sikap krisis pada siswa sehingga 

terjadi tanya jawab, dan diskusi, memberi 

kesempatan pada setiap siswa untuk mencoba 

sehingga siswa merasa yakin tentang teori yang di 

berikan dan membuat penilaian dari kegiatan siswa 

dalam demonstrasi. 

3) Tindak lanjut 

Pemberian tugas kepada siswa,  penilaian 

terhadap laporan hasil demonstrasi. 

Teknik domonstrasi merupakan suatu teknik 

penyampaian pembelajaran yang menyajikan 

bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara 

langsung objeknya atau caranya melakukan sesuatu 

untuk mempertunjukkan proses tertentu. 

Demonstrasi dapat digunakan pada semua mata 

pelajaran. Dalam pelaksanaan demonstrasi guru 
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harus sudah yakin bahwa seluruh siswa dapat 

memperhatikan dan mengamati terhadap objek 

yang akan didemonstrasikan. Sebelumnya proses 

demonstrasi guru sudah mempersiapkan alat-alat 

yang digunakan dalam demonstrasi tersebut. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Teknik Demonstrasi 

Adapun kelebihan dan kelemahan teknik 

demonstrasi sebagai berikut:
28

 

1) Kelebihan 

a) Keaktifan murid akan bertambah, lebih-

lebih kalau murid diikutsertakan. 

b) Pengalaman murid-murid bertambah karena 

murid turut membantu pelaksanaan suatu 

demonstrasi sehigga ia menerima 

pengalaman yang bisa mengemangkan 

kecakapannya. 

c) Pelaksanaan yang diberikan lebih tahan 

lama. 

d) Pengertian lebih cepat dicapai. 

e) Perhatian anak-anak dapat dipusatkan dan 

titik yang dianggap penting oleh guru dapat 

diamati oleh anak-anak seperlunya. 

                                                 
28 Ramayulis, 1994. Metodologi Pengajaran Agama Islam, 165. 
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f) Mengurangi kesalahan-kesalahan. 

2) Kelemahan 

Di samping beberapa kelebihan, teknik 

demonstrasi juga memiliki beberapa kelemahan, 

antara lain: 

a) Teknik demonstrasi memerlukan persiapan 

yang lebih matang, sebab tanpa persiapan 

yang memadai demonstrasi bisa gagal 

sehingga dapat menyebabkan metode ini 

tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi 

untuk menghasilkan pertunjukkan suatu 

proses tertentu, guru harus beberapa kali 

mencobanya terlebih dahulu, sehingga 

dapat memakan waktu yang banyak. 

b) Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-

bahan, dan tempat yang memadai yang 

berarti penggunaan teknik ini memerlukan 

pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan 

dengan ceramah. 

c) Demonstrasi memerlukan kemampuan dan 

keterampilan guru yang khusus, sehingga 

guru dituntut untuk bekerja lebih 

profesional. Di samping itu demonstrasi 
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juga memerlukan kemauan dan motivasi 

guru yang bagus untuk keberhasilan proses 

pembelajaran siswa. 

3. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Adapun istilah difabel sudah dikenal sejak tahun 1991 dalam 

peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1991. Istilah ini secara subtansi 

bertujuan untuk menggantikan istilah penyandang cacat, karena istilah 

tersebut mengandung penilaian negatif sehingga para difabel merasa 

tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang lain. Penyandang 

difabel pada hakikatnya memiliki jenis fisik atau mental atau kelainan 

perilaku. Kelainan fisik meliputi: tunanetra, tunarungu dan tunadaksa. 

Sedangkan kelainan mental meliputi: tunagrahita ringan dan tunagrahita 

sedang. Kemudian untuk kelainan perilaku meliputi tunalaras. 

Istilah ABK atau dalam istilah exceptional child mencakup anak 

yang mengalami kelainan, sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan 

secara khusus. Definisi ABK ini dikemukakan oleh beberapa ahli seperti 

Kirt dan Gallagher. Bahwa exceptional child adalah anak yang berbeda 

dari anak rata-rata atau normal dalam perihal: karakteristik mental, 

kemampuan sensori, kemampuan komunikasi, perilaku sosial serta 

karakteristik fisik. Berbagai macam perbedaan tersebut tentunya ABK 

memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus agar mereka dapat 

mengembangkan potensi dan kemampuannya secara maksimal. 
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Sedangkan Hallahan dan Kauffman, juga mengemukakan bahwa 

exceptional child adalah anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus 

yang disebabkan karena mereka mempunyai perbedaan yang sangat 

mencolok dari anak-anak pada umumnya  dalam satu hal atau lebih 

seperti mereka mempunyai gangguan bicara atau bahasa, gangguan 

pendengaran, atau gangguan penglihatan. Istilah itu dipandang lebih luas 

ruang lingkupnya dari istilah sebelumnya. Karena bukan saja anak yang 

berkekurangaan atau anak cacat, melainkan anak yang memiliki 

kelebihan (gifted) juga memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus 

dapat dikategorikan sebagai anak luar biasa.  

ABK adalah sebutan bagi seorang anak yang mengalami keadaan 

diri yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Beragam istilah untuk 

anak berkebutuhan khusus (special needs) ini diantaranya adalah 

exceptional (berbeda dari orang pada umumnya), impairment (rusak atau 

cacat atau sakit, lebih pada makna medis), handicap (tidak bisa 

menganalisis lingkungan), dan disability (tidak atau kekurangan fungsi). 

Adapun kategori anak berkebutuhan khusus ini meliputi disabilitas 

intelektual dan perkembangan, disabilitas fisik, disabilitas sensoris 

(indera), hambatan/masalah perilaku, kesuitan belajar, serta cerdas dan 

bakat istimewa. 

Definisi yang dianggap cukup mewakili juga dapat dikemukakan 

oleh Suran dan Rizzo, ABK adalah anak yang secara signifikan berbeda 

dalam dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Artinya mereka 
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secara fisik, psikologis, kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai 

tujuan-tujuan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang 

tuli, buta maupun mereka yang mempunyai gangguan bicara, cacat 

tubuh, retardasi mental ataupun gangguan emosional. Begitu pula dengan 

anak-anak yang berbakat dengan intlegensi yang tinggi, dapat di 

kategorikan sebagai anak khusus atau luar biasa karena memerlukan 

penangannan yang khusus yang harus dilakukan oleh guru yang telah 

terlatih dari tenaga profesional. 

Selanjutnya istilah ABK dikenal pula dengan sebutan children with 

special needs. Istilah ini muncul sebagai akibat adanya perubahan cara 

pandang masyarakat terhadap anak luar biasa. Pandangan baru ini 

menyakini bahwa semua anak luar biasa mempunyai hak yang sama 

dengan manusia pada umumnya. Oleh karena itu semua anak luar biasa 

harus mendapatkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
29

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

ABK adalah mereka yang membutuhkan layanan pendidikan secara 

khusus, karena mereka memiliki kekurangan secara permanen atau 

temporer sebagai akibat dari kelainan secara fisik, mental ataupun 

gabungannya dari kedua hal tersebut atau kondisi emosi.  

Apabila ABK mendapatkan layanan pendidikan secara tepat, maka 

potensi mereka akan dapat berkembangan secara optimal. Secara tegas 

harus didasari dari keterbatasan secara fisik dan mental tersebut tidaklah 

                                                 
29Safrudin Aziz, Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus, 51. 
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menghapus mereka sebagai warga negara, termasuk pula hak untuk 

mengakses pengetahuan dan menikmati pendidikan sebagaimana anak 

lain pada umumnya. 

Selanjutnya terdapat landasan agama terkait dengan ABK seperti 

dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat: 9.
30

 

                    

             

 

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. 

An-Nisa’ ayat 9). 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya orang tua hendaknya tidak 

menelantarkan anak-anaknya walaupun anak tersebut dilahirkan tidak 

seperti anak-anak  pada umumnya (normal), karena sesungguhnya orang 

tua yang baik ialah orang tua yang dapat membimbing dan mengantarkan 

anak-anaknya kepada kehidupan yang lebih baik. 

Oleh karena itu, sejatinya anak-anak yang memiliki kebutuhan 

khusus atau cacat fisik maupun mental mendapatkan perlakuan yang 

sama bahkan mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama 

seperti anak-anak yang lainnya. 

1) Macam-Macam Hambatan Anak Berkebutuhan Khusus 

                                                 
30 Al-Qur’an, 4:9. 
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Adapun macam-macam dari anak yang berkebutuhan khusus 

adalah sebagai berikut:
31

 

a) Tunanetra (Low Vision) 

Pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah tidak dapat melihat.
32

 Sedangkan menurut 

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) mendefinisikan 

tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama 

sekali (buta total) dan mereka yang masih memiliki sisa 

penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya 

untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan 

cahaya normal meskipun telah dibantu dengan kaca mata. 

b) Tunadaksa 

Secara umum gambaran seseorang yang didefinisikan 

mengalami ketunadaksaan adalah mereka yang mengalami 

kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang atau persendian 

biasanya hal ini disebabkan karena adanya kecelakaan, atau 

kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, 

kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku dan 

adaptasi sehingga mereka melakukan layanan informasi secara 

khusus. 

 

 

                                                 
31Safrudin Aziz, Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus, 60. 
32Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka. 1989), 971. 
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c) Tunagrahita  

Tunagrahita adalah sebutan bagi mereka yang mengalami 

keterbelakangan mental, feeble mindedness (lemah pikiran).  

Tunagrahita padat dipahami pula sebagai bentuk keterbatasan 

subtansial dalam memfungsikan diri. Keterbatasan ini ditandai 

dengan terbatasnya kemampuan fungsi mental dibawah rata-rata 

(IQ 70 atau kurang) dan ditandai dengan terbatasnya 

kemampuan tingkah laku adaptif minimal di dua area atau lebih. 

d) Autis 

Autis adalah gangguan perfasif pada anak yang gejalanya 

muncul sebelum anak berumur 3 tahun. Perfasif berarti meliputi 

seluruh aspek perkembangan sehingga gangguan tersebut sangat 

luas, berat dan mempengaruhi anak dengan kesempurnaannya.
33

 

Gangguan perkembangan ini yang di temukan pada autis 

mencakup bidang interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku.
34

 

Autis adalah gangguan perkemangan khususnya terjadi 

pada anak-anak yang membuat seseoranng tidak mampu 

mengadakan interaksi sosial dan seolah-olah hidup dalam 

dunianya sendiri.
35

 

 

 

                                                 
33Riski Cintia Dewi, Teori dan Konsep Tumbuh Kembang (Jogjakarta: Muha Medika, 2015), 91. 
34Anjali Sastri dan Blaise Aguirre, Parenting Anak Dengan Autisme (Yogyakarta: Pustaka Belajar 

2012), 22. 
35Prasetyono, Serba-serbi Anak Autis (Jogjakarta: Diva Press, 2008), 14-15. 
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2) Penyebab Lahirnya Anak Berkebutuhan Khusus  

Diantara penyebab lahirnya anak berkebutuhan khusus ditinjau 

secara kesehatan diantaranya sebagai berikut: 

a) Sebelum Kelahiran 

Penyebab yang terjadii sebelum proses kelahiran, dalam 

hal ini berarti ketika anak dalam kandungan, terkadang tidak 

didasari oleh ibu hamil. Faktor-faktor tersebut diantara lain: 

1. Gangguan Genetik 

 Gangguan genetik disini merupakan kelainan 

kromosom, transformasi. Kelainan kromosom kerap 

diungkap para dokter ahli sebagai penyebab keguguran, 

bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan, maupun bayi yang 

dilahirkan sindromdwon. Kelainan kromosom ini umumnya 

terjadi saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu 

dengan sel telur ibu. Hal ini hanya dapat diketahui oleh 

ahlinya saja, tidak kasat mata sehingga para ibu hamil tidak 

dapat memprekdisikannya. Untuk mengetahui bahwa proses 

transformasi kromosom berjalan normal membutuhkan dana 

yang tidak sedikit untuk uji laboratorium. 

2. Infeksi Kehamilan 

Infeksi saat hamil dapat mengakibatkan cacat pada 

janin. Penyebabnya adalah parasit golongan protozoa yang 

terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung dan 
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tikus. Gejala umumnya seperti gejala berupa demam, flu 

dan pembengkakan kelenjar getah bening. Faktor ini terjadi 

bisa dikarenakan oleh faktor makanan atau penyakit. Infeksi 

kehamilan dapat diketahui jika si ibu rutin memeriksa 

kehamilannya sehingga jika ada indikasi infeksi kehamilan 

dapat segera diketahui. Bisa juga infeksi terjadi karena 

adanya penyakit tertentu dalam kandungan si ibu hamil. 

3. Usia Ibu Hamil (high risk group) 

Ada beberapa hal yang menyebabkan ibu beresiko 

hamil, antara lain: riwayat kehamilan dan persalinan yang 

sebelumnya kurang baik (misalnya, riwayat keguguran, 

pendarahan pasca kelahiran, ataupun lahir mati). Biasanya 

tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm, ibu hamil 

kurang kurus/berat badan kurang, dan biasanya usia ibu 

hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, sudah 

memiliki 4 anak atau jarak antara anak kedua kehamilan 

kurang dari 2 tahun, ibu menderita anemia atau kurang 

darah, darah tinggi, sakit kepala hebat dan adanya bengkak 

pada tungkai, kelainan letak janin atau bentuk pinggul ibu 

kurang normal, mempunyai riwayat penyakit kronis seperti 

diabetes, asma dll. 
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4. Keracunan Saat Hamil 

Keracunan pada saat kehamilan sering disebut dengan 

preeclampsia atau texomia adalah suatu gangguan yang 

muncul pada masa kehamilan, dan umumnya terjadi pada 

usia kehamilan di atas 20 minggu. Gejala-gejala umum 

yang terjadi biasanya adalah tekanan darah tinggi, 

pembengkakan yang tak kunjung sembuh dan tingginya 

jumlah protein di urin.  

Keracunan kehamilan sering terjadi pada kehamilan 

pertama dan pada wanita hamil diatas usia 40 tahun. Selain 

itu, wanita dengan tekanan darah tinggi atau memiliki 

gangguan ginjal sebelum hamil juga beresiko tinggi 

mengalami keracunan kehamilan. Penyebab sesungguhnya 

masih belum diketahui. 

Ada cara mengatasinya adalah dengan cara 

melahirkan untuk melindungi bayi dan ibunya. Namun jika 

kelahiran tidak memungkinkan karena usia kandungan yang 

terlalu dini, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk 

mengatasi keracunan yaitu kelahiran sampai bayi 

dinyatakan cukup umur untuk dilahirkan. Langkah-langkah 

tersebut meliputi penurunan tekanan darah dengan cara 

istirahat total (bed-rest) atau dengan obat-obatan yang telah 
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direkomendasi oleh dokter, serta perhatian khusus dari 

dokter. 

5. Pengguguran 

Gugur kandungan atau aborsi adalah berhentinya 

kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang 

mengakibatkan kematian janin. Secara medis, pengguguran 

kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus 

dapat hidup sendiri diluar kandungan. Batas umum 

kandungan 8 minggu dan berat fetus kurang dari 1000 gram. 

Penyebab pengguguran kandungan antara lain: 

kelainan ovum (kelainan kromosom), kelainan plasenta, 

gangguan hormonal, penyakit ibu (infeksi akut, kelainan 

endokrin, trauma, kelainan kandungan) dan abortus buatan 

atau provokatus (sengaja digugurkan). Selain itu kerja fisik 

yang berlebihan, mandi air panas, melakukan kekekerasan 

di daerah perut, mengkonsumsi obat pencahar atau obat-

obatan kimia atau bahkan menyemprotkan cairan ke dalam 

liang vagina sehingga dapat mengakibatkan keguguran. 

6. Lahir Prematur 

Bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan 

menurut masa gestasinya (usia kehamilan). Adapun masa 

gestasi normal adalah 38-40 minggu. Dengan demikian bayi 
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prematur adalah bayi yang lahir sebelum masa gestasi si ibu 

mencapai 38 minggu. 

7. Selama Proses Kehamilan 

Beberapa proses kelahiran yang dapat menyebabkan 

anak berkebutuhan khusus, antara lain: 

1. Proses kelahiran lama (anoxia), prematur, kekurangan 

oksigen. 

2. Kelahiran dengan alat bantu vacum yakni suatu 

persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar lebih 

cepat keluar, dengan menggunakan vacum akan di 

khawatirkan dapat mengakibatkan kepala bayi terjepit 

sehingga akan terjadi gangguan pada otak. 

8. Setelah kelahiran 

Setelah proses kelahiran pun tidak otomatis bayi aman 

dari kelainan yang mengakibatkan nantinya akan menjadi 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Berikut beberapa hal 

yang menyebabkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

tersebut diantaranya adalah: penyakit infeksi bakteri (TBC), 

virus, kekurangan zat makanan (gizi nutrisi), kecelakaan 

seperti terjatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik 

atau tanpa sengaja menelan obat-obatan atau menjadi 

korban bencana alam dll. 
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4. Pendidikan Agama Islam 

Kata Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu 

salima-yaslimu-salaman yang artinya tunduk, patuh, beragama Islam. 

Kata Islam juga bentukan dari kata istislam (penggerak diri sepenuhnya 

kepada tuntunan Allah), salam (keselamatan), dan salima (kesejahteraan). 

Secara harfiah Islam juga dapat diartikan menyerahkan diri, selamat atau 

kesejahteraan. Maksudnya orang yang mengikuti agama Islam akan 

memperoleh keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.
36

 

Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1989, Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran agama Islam, bersikap 

inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka menghormati orang lain 

dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antara umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.
37

 

Menurut Zakiyah Drajat, Pendidikan Agama Islam adalah 

pendidikan melalui ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik yang nantinya setelah selesai dari pendidikan ia 

dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam 

yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran 

                                                 
36Sukarno, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 47.  
37Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep Dan Implementasi 

Kurikulum 2004  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 140. 
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Agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan 

hidup di dunia maupun di akhirat kelak.
38

 

Sedangakan dalam GBPP (Garis Besar Program Pengajaran) PAI 

di jelaskan bahwa pendidikan agama islam adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati, dan 

meengamalkan agama islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama 

lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan nasional.
39

 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran 

bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya 

dapat memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam  serta 

menjadikan sebagai jalan kehidupan baik pribadi, maupun kehidupan 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut secara umum dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

sehingga mengimani ajaran agama Islam dalam menjadikannya sebagai 

pandangan hidup.
40

 

Jadi, Pendidikan Agama Islam adalah ikhtiar manusia dengan 

jalan bimbingan untuk membantu dan mengarahkan fitrah agama peserta 

                                                 
38Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006), 6. 
39Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 75. 
40Sukarno, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam , 48. 
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didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama yang sesuai dengan 

ajaran agama dan mengarahkan manusia pada kehidupan yang baik serta 

mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan 

fitrahnya.
41

 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ali-Imron 

ayat 104.
42

 

                        

            

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang 

beruntung.” (QS. Ali-Imron 104). 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk berbuat 

kebaikan dan mencegah kemungkaran hal tersebut menegaskan 

pentingnya Pendidikan Agama Islam karena dengan bekal Pendidikan 

Agama Islam kita dapat berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran 

(kebrukan), karena sesungguhnya yang dapat berbuat kebaikan ialah 

orang yang beruntung. 

Dengan melihat arti Pendidikan Agama Islam jelaslah bahwa 

dengan Pendidikan Agama Islam berusaha membentuk manusia yang 

berkepribadian muslim
43

 atau kuat serta baik (berakhlaul karimah) 

berdasarkan pada ajaran Islam. 

                                                 
41Umiarso dan Haris Fathoni Makmur, Pendidikan Islam Krisis Moralisme Masyarakat Modern 

(Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), 39. 
42 Al-Qur’an, 3:104. 
43Halim Soebahar, Wawasan Baru Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 18. 
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5. Evaluasi Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian evaluasi pendidikan 

Secara harfiah katala evaluasi berasal dari bahasa inggris 

evaluation dalam bahasa Arab: al-Taqqdir yaitu penilaian.
44

 Evaluasi 

adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan 

informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif 

sebuah keputusan.
45

 

Adapun dari segi istilah, sebagaimana dikemukakan oleh 

Edwind Wandt dan Gerald W. Brown evaluasi adalah suatu tindakan 

atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan 

nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Sedangakan menurut 

lembaga administrasi negara evaluasi adalah usaha untuk memperoleh 

informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses 

pengukuran/penilaian yang bertujuan untuk mengetahui umpan balik 

dari suatu proses yang telah diterapkan guna untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

b. Fungsi evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran 

Secara lebih rinci, fungsi evaluasi dalam pendidikan dan 

pengajaran dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi, yaitu:
46

 

                                                 
44 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 1. 
45 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 3. 
46 Ibid.,5. 
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1) Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta 

keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan 

belajar selama jangka waktu tertentu. 

2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. 

3) Untuk keperluan Bimbingan dan Konseling (BK)  

4) Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum 

sekolah yang bersangkutan. 

c. Tujuan evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran 

Adapun tujuan evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran adalah:
47

 

1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

materi yang telah diberikan. 

2) Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap 

peserta didik terhadap program pembelajaran. 

3) Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesulitan hasil belajar 

peserta didik dengan SK dan KD yang telah diterapkan. 

4) Untuk mendiagbosis keunggulan dan kelemahan peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

5) untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang 

sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. 

6) untuk menentukan kenaikan kelas. 

7) Untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 

                                                 
47 Zainal, Arifin. Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 15. 
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d. Macam-macam evaluasai pendidikan dan pengajaran 

Adapun macam-macam evaluasi sebagai berikut:
48

 

1) Penilaian Formatif 

Kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan 

balik (feedback), yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat  

digunakan untuk memperbaiki pproses belajar mengajar yang 

sedang atau sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya penilaian 

formatif tidak hanya dilakukan pada tiap akhir pelajaran, tetapi 

bisa juga ketika pelajaran sedang berlangsung. 

2) Penilaian Sumatif 

Penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau 

informasi sampai dimana pengusaan atau pencapaian belajar 

siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama 

jangka waktu tertentu. 

6. Pendidikan Inklusi 

Inklusi berasal dari bahasa inggris, inclusion-peny. Inclution ketika 

diterjemahkan dalam bahasa indonesia adalah pencantuman, penyetaraan 

dan pencakupan. Sedangkan inklusi adalah penyatuan bagi anak-anak 

berkelainan (penyandang hambatan/cacat) kedalam program-program 

sekolah.
49

 

Pendidikan Inklusi adalah merujuk pada kebutuhan belajar bagi  

peserta didik dengan suatu fokus spesifik pada mereka yang rentan 

                                                 
48Ibid.,6. 
49David Smith, Sekolah Inklusif  (Bandung: Nuansa. 2012). 45. 
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terhadap marjinalisasi atau pemisahan. Melalui pendidikan inklusi berarti 

sekolah harus menciptakan dan membangun pendidikan yang berkualitas 

dan mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, sosial, 

intelektual, bahasa dan kondisi lainnya.
50

 

Dari pengertian diatas  dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusi 

adalah lembaga pendidikan yang memungkinkan anak-anak 

berkebutuhan khusus ikut berbaur  dalam kelas reguler  bersama anak-

anak normal. Dalam hal ini ABK yang dimasukkan dalam kelas reguler 

adalah anak-anak berkebutuhan khusus dalam tingkat tertentu yang 

dianggap masih dapat mengikuti kegiatan anak-anak lain meski memiliki 

keterbatasan. 

Aspek pendidikan inklusi adalah sebagai berikut: 

a. Adil dan terbuka 

b. Inovatif dan kreatif 

c. Kerja sama 

d. Keterampilan hidup 

Untuk menstimulasi siswa agar bisa belajar dan merespon dengan 

lebih baik, maka diperlukan strategi belajar yang inovatif, interaktif, 

menyenangkan dan motivatif terlebih pada anak yang memerlukan 

perlakuan khusus. 

 

 

                                                 
50Hargio Santoso, Cara Memahami dan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: 

Gosyen Publishing, 2012), 18. 
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Adapun model-model dalam kelas inklusi sebagai berikut: 

a. Kelas reguler, ABK belajar sepanjang hari di kelas reguler dengan 

kurikulum yang sama. 

b. Kelas reguler dengan cluster, ABK belajar dengan anak lain dikelas 

reguler dalam kelompok khusus. 

c. Kelas reguler dengan pull out, ABK dengan anak lain dikelas reguler, 

namun diwaktu tertentu ditarik dari kelas tersebut dan kemudian 

dibawa ke ruang khusus dengan guru pembimbing khusus. 

d. Kelas reguler dengan cluster dan pull out,  ABK belajar dengan anak 

lain dikelas reguler dengan kelompok khusus. Dalam waktu tertentu 

mereka ditariik dalam kelas reguler ke ruang khusus dengan 

pembimbing khusus. 

e. Kelas khusus integrasi, ABK belajar didalam kelas khusus pada 

sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar 

bersama dengan anak lain dikelas reguler. 

f. Kelas khusus penuh, ABK belajar dalam kelas khusus pada sekolah 

reguler. 


