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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Pembelajaran 

  Dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan pasti sangat 

diperlukan manajemen, karena hal ini dapat membantu proses kegiatan yang 

akan dilakukan oleh pendidik, dan jika dibayangkan seandainya tidak ada 

manajemen pasti segala urusan akan kacau dan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Untuk itu perlu diketahui tentang manajemen pembelajaran yang 

bisa dijadikan acuan untuk lembaga pendidikan. 

1. Pengertian Manajemen Pembelajaran 

Sebelum mengetahui pengertian manajemen pembelajaran, maka 

lebih baiknya dipahami dulu manajemen dan pembelajaran, supaya 

pembahasan bisa lebih dimengerti. 

Menurut U. Saefullah,  “manajemen berasal dari kata to manage 

yang berarti mengatur, mengurus, dan mengelola.”1 Menurut Hikmat dalam 

bukunya,  “manajemen dalam bahasa Inggris artinya to manage, yaitu 

mengatur dan mengelola.”2 Dan dimaksudkan bermakna memimpin dan 

kepemimpinan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lembaga 

atau organisasi. 

Menurut Endin dalam bukunya,  “istilah manajemen, berasal dari 

bahasa Perancis kuno, manajement, yang artinya seni melaksanakan dan 

                                                           
1U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 1. 
2Hikmat, Manajemen Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 11. 
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mengatur.”3 Menurut Mas’ud, sebagaimana yang dikutip oleh Endin 

berpendapat bahwa: “Manajemen ialah ketatalaksanaan proses untuk 

menggunakan sumber daya secara efektif dalam mencapai sasaran 

tertentu.”4  

Menurut Terry, sebagaimana yang dikutip oleh Syafaruddin dan 

Irwan nasution, berpendapat bahwa:  “menajemen ialah proses memperoleh 

tindakan melalui usaha orang lain.”5 Menurut Hasibuan, sebagaimana yang 

dikutip oleh Imron fauzi, mengatakan bahwa:  “manajemen adalah ilmu dan 

seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.”6 

Dari semua pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan intinya 

manajemen adalah cara orang untuk mengaatur atau mengelola, dan dapat 

membantu menangani masalah waktu dan hubungan dengan manusia lain 

ketika hal tersebut muncul dalam organisasi, guna menciptakan masa depan 

yang lebih baik. 

Manajemen juga mempunyai fungsi-fungsi utama dalam tugasnya. 

Agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, perlu juga diketahui 

fungsi-fungsi manajemen seperti yang dikemukakan Didin Kurniawan dan 

Imam Machali, yaitu: 

a. Planning (Perencanaan) 

                                                           
3Endin Nasrudin, Psikologi Manajemen (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 21. 
4Ibid., 21. 
5Syafaruddin, Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran., 70. 
6Imron Fauzi, Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 36. 
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Adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Adalah suatu kegiatan pengaturan atau pembagian pekerjaan 

yang dialokasikan kepada sekelompok orang atau karyawan 

yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan 

wewenang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. 

c. Actuating (Penggerakan) 

Adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga 

kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud 

untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. 

d. Controlling (Pengawasan) 

Adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan 

operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana.7 

 

Sedangkan pembelajaran menurut tim pengembang MKDP, 

menjelaskan “pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 

seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar.”8 

Menurut E. Mulyasa, “pembelajaran pada hakekatnya adalah 

interaksi peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan 

perilaku ke arah yang lebih baik.”9 

Proses pembelajaran adalah proses yang terpadu dalam kegiatan, 

yang terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dengan siswa 

pada saat pembelajaran berlangsung. Dan dalam hal ini guru bukan hanya 

sebagai penyampai pelajaran saja, namun lebih dari itu. Karena dalam 

pembelajran guru bukan hanya asal menyampaikan saja, tapi harus 

mengetahui 4 unsur utama.  

                                                           
7Ibid., 126-131. 
8Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 128. 
9E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 100. 
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Menurut Mu’awanah 4 unsur utama yang harus disiapkan guru 

yaitu,  “adanya tujuan, bahan atau meteri pengajaran, metode dan alat 

pengajaran, serta evaluasi penilaian.”10  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa proses pembelajaran 

merupakan proses mengkoordinasi sejumlah tujuan, metode, serta penilaian 

sehingga satu sama lain saling berhubungan dan saling berpengaruh dan 

menjadikan kegiatan belajar lebih optimal. 

Setelah diketahui manajemen dan pembelajaran, maka dapat 

dipahami dan disimpulkan tentang manajemen pembelajaran itu sendiri. 

Manajemen pembelajaran menurut Reigeluth, sebagaimana yang dikutip 

Syafaruddin dan Irwan: “manajemen pembelajaran adalah berkenaan 

dengan pemahaman, peningkatan dan pelaksanaan dari pengelolaan 

program pengajaran yang dilaksanakan.”11 Sehubungan dengan itu menurut 

Hoban,  “manajemen pembelajaran mencakup saling hubungan berbagai 

peristiwa tidak hanya seluruh peristiwa pembelajaran tetapi juga factor 

logistic, sosiologis, ekonomis.”12 

Manajemen pembelajaran lebih condong kepada segala sesuatu 

yang dilakukan guru, mulai dari sebelum pembelajaran, ketika pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung, dan sesudah pelajaran selesai. Semua aspek 

tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk pembelajran kedepannya. 

Dalam manajemen pembelajaran intinya adalah mengelola 

pembelajaran yang efektif. Untuk itu perlu dioptimalkan fungsi komponen 

                                                           
10Mu’awanah, Strategi Pembelajaran (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 8. 
11Syafaruddin, Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran., 77. 
12Ibid., 76. 
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manajemen pembelajaran untuk mencapai kualitas sekolah efektif serta 

keberhasilan proses pembelajaran. Menurut Syafaruddin dan Irwan dalam 

bukunya, komponen manajemen pembelajaran untuk mencapai kualitas 

pembelajaran yaitu: a) kepemimpinan, b) lingkungan sekolah, c) kurikulum, 

d) pengajaran di kelas dan manajemen, e) penilaian dan evaluasi.13 

 

Sedangkan keberhasilan proses pengajaran yang dilaksanakan akan 

dapat mencapai tujuan antara lain: 

a. Memotivasi pelajar 

b. Melibatkan pelajar secara lebih kuat 

c. Pembentukan kepribadian bagi tiap individu 

d. Menjelaskan dan mengilustrasikan isi dan ketrampilan 

e. Memberikan sumbangan kepada bentuk sikap dan pengembangan rasa 

penghargaan 

f. Memberikan peluang bagi analisis diri dan kinerja serta perilaku 

pribadi.14 

Dan dalam bukunya Edwar Salis, Total Quality Management In 

Education, pengelolaan mengandaikan adanya upaya pihak pengelola 

institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan 

manajemen perusahaan. Yang ditekankan adalah kepuasan pelanggan, 

sehingga kualitas mutu sangat diperhatikan. Apabila Total Quality 

Management In Education diterapkan dalam dunia pendidikan maka harus 

memperhatikan: 

                                                           
13Ibid., 76. 
14Ibid., 79. 
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a. Perbaikan secara terus menerus. 

b. Kaizen: proyek kecil yang berupaya membangun kesuksesan dan 

kepercayaan diri, dan mengembangkan dasar peningkatan selanjutnya. 

c. Perubahan kultur: sebagai bagian dan tujuan membentuk budaya 

organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi 

semua komponen organisasi. 

d. Organisasi terbalik: menekankan pada pola hubungan yang berorientasi 

pada pemberian layanan dan pentingnya pelanggan bagi institusi. 

e. Menjaga hubungan dengan pelanggan.15 

Dari pengertian manajemen dan pembelajaran diatas, dapat 

disimpulkan pengertian manajemen pembelajaran ialah suatu proses 

penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan seorang guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

secara efektif dan efesien. 

Jadi dapat dikatakan manajemen pembelajaran adalah suatu upaya 

kepemimpinan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai atau 

mengevaluasi suatu pembelajaran kepada peserta didik dengan berbagai 

komponen yang ada untuk menunjang proses belajar siswa secara efektif. 

2. Macam-macam Manajemen 

a. Manajemen berdasarkan Sasaran atau Tujuan yang Hendak Dicapai 

Manajemen berdasarkan sasaran senantiasa membuat perencanaan 

program organisasi sesuai dengan struktur unit kerja yang ada. 

                                                           
15Edwar Salis, Total Quality Management In Education (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), 76-83. 



17 
 

Manajemen berdasarkan sasaran sangat mementingkan kontinuitas kerja, 

artinya pelaksanaan kegiatan selalu berkelanjutan sesuai dengan  target-

target yang ditetapkan menurut urutan  dan ukuran waktu dan biaya.  

b. Manajemen berdasarkan Struktur 

Manajemen berdasarkan struktur berpijak pada pandangan bahwa 

organisasi adalah struktur personalia. Oleh karena itu pelaksanaan 

manajerialnya akan disesuaikan dengan struktur yang ada. 

c. Manajemen berdasarkan Teknik 

Manajemen berdasarkan teknik adalah pengelolaan organisasi 

dengan acuan yang bersifat teknik operasional. Teknik yang harus 

diterapkan sebelumnya telah dikuasai dan seluruh fasilitas untuk 

menerapkan teknik pun telah disediakan. 

d. Manajemen berdasarkan Personal Organisasi 

Manajemen berdasarkan personal organisasi adalah pengelolaan 

organisasi dengan mempertimbangakan sepenuhnya sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh organisasi. 

e. Manajemen berdasarkan Informasi 

Manajemen berdasarkan informasi merupakan agen yang menopang 

kehidupan organisasi. Informasi yang diperoleh dijadikan bahan 

perbincangan dan rapat-rapat organisasi. 

f. Manajemen Lingkungan 

Manajemen lingkungan adalah manajemen yang mengelola 

organisasi berdasarkan  pada lingkungan-lingkungan berikut: 1) 
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lingkungan internal organisasi, meliputi pimpinan organisasi, personal 

organisasi, alat-alat dan metode pengelolaan organisasi, strategi 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan organisasi. 2) lingkungan eksternal 

organisasi, meliputi lingkungan masyarakat, lingkungan kerja sama 

antar organisasi, lingkungn lintas pimpinan organisasi.16 

Selain itu juga ada jenis atau macam manajemen berdasarkan 

bidang-bidang tertentu, yaitu: 

a. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang 

difokuskan pada peningkatan personal dalam organisasi. 

b. Manajemen Produksi 

Manajemen produksi adalah yang berkaitan dengan dengan hasil-

hasil yang dikembangkan oleh organisasi. 

c. Manajemen Pembiayaan atau Permodalan 

Manajemen yang berkaitan dengan keuangan organisasi dengan 

mempertimbangakan anggaran yang dimiliki oleh organisasi dan 

mengelolanya dengan cara yang paling efektif. 

d. Manajemen Pemasaran 

Manajemen yang berkaitan dengan pendistribuasian produk, 

misalnya perguruan tinggi  kerja sama dengan pihak perbankan, 

pengadilan agama, dan lain-lain.17 

                                                           
16Hikmat, Manajemen Pendidikan, 30-38. 
17Ibid., 39-40. 
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 Sedangkan menurut Mulyasa dalam bukunya, macam manajemen 

komponon-komponen sekolah diantaranya: 

a. Manajemen kurikulum dan program pengajaran. 

b. Manajemen tenaga kependidikan. 

c. Manajemen kesiswaan. 

d. Manajemen keuangan dan pembiayaan. 

e. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. 

f. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. 

g. Manajemen layanan khusus.18 

3. Tujuan Manajemen Pembelajaran 

 Lembaga pendidikan adalah sebuah organisasi yang didalamnya 

terdapat orang-orang yang saling bekerja bersama-sama, dan untuk 

memudahkan pekerjaan itu maka semua harus saling mendukung satu sama 

lain dan juga mengerti tugas masing-masing, serta membantu kegiatan 

pembelajaran untuk kegiatan bersama. Melalui manajemen kegiatan 

tersebut akan terlaksana dengan sendirinya, karena kegunaan manajemen 

terletak pada ketaatan seluruh personal kepada kepemimpinan dan aturan 

yang berlaku dalam lembaga pendidikan. 

 Menurut U. Saefullah, kegunaan studi manajemen untuk lembaga 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan, ditekankan untuk menentukan tujuan secara keseluruhan 

dan cara terbaik untuk mencapainya. 

                                                           
18E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 40-52. 
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b. Pengorganisasian, ditekankan untuk mempermudah manajer dalam 

mengawasi dan menentukan tugas-tugas seseorang melalui pembagian 

kerja. 

c. Pengarahan, ditekankan untuk menggerakkan anggotanya agar bekerja 

dengan ikhlas dan penuh kesadaran dalam mengemban tugas mereka. 

d. Pengevaluasian, ditekankan terhadap hasil seluruh kinerja yang telah 

terjadi, dan dijadikan bahan selanjutnya agar kelemahan dari segala 

aspek dapat ditanggulangi.19 

 Menurut Didin Kurniawan dan Imam Machali, tujuan dan manfaat 

manajemen dalam pendidikan antara lain: 

a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangakan. 

b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

c. Terpenuhinya salah satu dari empat kompetisi tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

d. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

e. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan  tugas 

administrasi pendidikan. 

f. Teratasinya masalah mutu pendidikan.20 

 

                                                           
19U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, 8-9. 
20Didin Kurniawan, Imam Machali, Manajemen Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

125. 
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B. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Islam adalah agama yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang 

mukmin, atau orang-orang yang mengimani bahwa Allah adalah Tuhan, 

dan Nabi Muhammad utusan Tuhan. Maka dari itu orang Islam harus 

melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu dengan cara 

melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah Allah dan menjauhi apa 

saja yang dilarang-Nya. Serta menjalankan perintah-perintah Nabi supaya 

segala sesuatu yang dilakukan sesuai aturan dan tidak menyesatkan. 

Menurut Abdul Majid, “pendidikan agama Islam adalah upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak 

mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya 

kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.”21 

Sementara itu menurut soejoeti, sebagaimana yang dikutip oleh 

Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, memberikan pengertian 

secara lebih terperinci yaitu: 

Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian 

dan penyelenggaraannya didorong oleh keinginan dan semangat 

cita-cita untuk nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama 

lembaganya maupun dalam kegiatan yang diselenggarakannya. 

Kedua, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang 

memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam 

sebagai pengetahuan untuk program studi yang akan 

                                                           
21Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 11. 
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diselenggarakannya. Ketiga, pendidikan Islam adalah jenis 

pendidikan yang mencakup kedua pengertian tersebut diatas.22 

Maka dari itu pendidikan agama Islam memiliki tugas yang berat, 

karena bukan hanya mencetak peserta didik pada satu bidang saja, tapi 

juga berupaya menumbuhkembangkan potensi yang ada pada diri mereka 

seoptimal mungkin serta mengarahkannya agar pengembangan potensi 

tersebut berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Dalam  mencapai  pengertian tersebut maka harus ada serangkaian 

yang saling mendukung antara lain: 

a. Pendidikan agama islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan,   pengajaran   dan   atau   latihan   yang   dilakukan   secara 

berencana dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai. 

b. Peserta  didik yang hendak  disiapkan  untuk  mencapai  tujuan,  dalam 

arti yang dibimbing, diajari dan atau dilatih dalam peningkatan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran 

agama islam. 

c. Pendidik atau guru (gpai) yang melakukan kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan latihan secara sadar terhadap pesereta didiknya untuk 

mencapai tujuan pendidikan agama islam. 

d. Kegiatan pai diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan terhadap peserta didik yang di samping 

untuk   membentuk kesalehan (kualitas pribadi) juga sekaligus untuk 

membentuk kesalehan sosial.23 

                                                           
22Ahmad Munjin Nasih, Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (Bandung: Refika Aditama, 2009), 6. 
23Nazarudin, Manajemen Pembelajaran., 12-13. 
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2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Menurut Nazarudin,  “Pendidikan agama Islam pada sekolah umum 

bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan siswa terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT.”24 Sedangkan menurut Ahmad 

Munjin Nasih:  

Pendidikan agama Islam selain bertujuan menginternalisasikan 

(menanamkan dalam pribadi) nilai-nilai Islami, juga 

mengembangkan anak didik agar mampu mengamalkan nilai-nilai 

itu secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi 

idealitas wahyu Tuhan. Dalam artian pendidikan agama Islam harus 

mampu mendidik anak agar memiliki kedewasaan atau kematangan 

dalam berpikir, beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT.25 

Dengan demikian, maka langkah selanjutnya adalah membiasakan, 

menyampaikan, dan juga menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dengan baik 

kepada peserta didik. Supaya peserta didik dapat terbiasa mengamalkan 

ajaran agama Islam dimanapun ia berada. 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Menurut Nazarudin, dalam bukunya Manajemen Pembelaaran,  

fungsi pendidikan agama Islam adalah: 

a. Pengembangan: Adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

peserta didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. 

b. Penyaluran: Untuk menyalurkan anak-anakyang memiliki bakat khusus 

                                                           
24Ibid., 16. 
25Ahmad Munjin Nasih, Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, 7. 



24 
 

di bidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang 

lain. 

c. Perbaikan: Untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan 

peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Pencegahan: Untuk menagkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangnnya menuju manusia seutuhnya. 

e. Penyesuaian: Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan social dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

f. Sumber nilai: Memberikan pedoman hidup untuk mencapai 

kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.26 

4. Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Model biasanya digunakan acuan seseorang sebagai pedoman untuk 

menerapkan suatu hal, begitu juga dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam. Menurut Abdul Majid, yang dimaksud dengan model belajar 

mengajar adalah,  “kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran 

                                                           
26Ibid., 17-19. 
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dan para guru dalam merencanakan dan melaksanaakan aktivitas belajar 

mengajar.”27 

Dalam bukunya Abdul Majid, model-model pembelajaran 

pendidikan agama Islam diantaranya: 

a. Model pembelajaran tadzkirah 

  Dalam model ini pembelajaran yang dilakukan banyak macamnya, 

namun saling berkaitan, dan maksud model ini yaitu: 

 T = Tunjukkan Teladan 

 A = Arahkan 

 D = Dorongan 

 Z = Zakiyah (murni, suci, bersih) 

 K = Kontinuitas (sebuah proses pembiasaan dalam belajar bersikap dan 

berbuat) 

 I = Ingatkan 

 R = Repetition (pengulangn) 

 A = Aplikasikan 

 H = Heart-hepar, dapat dikatakan hati yang beriman 

b. Model Istiqomah 

  Model istiqomah juga luas, mempunyai arti dari setiap huruf. Dan 

maksud dari model ini yaitu: ikhlas, student centre, teknologi, 

interventions, question and answer, organization, motivation, 

application, hati. 

                                                           
27Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 127. 
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c. Model pembelajaran kontekstual 

  Inti dari model ini adalah, belajar terjadi karena pemahaman 

individu terhadap lingkungan. 

d. Model pembelajaran experience 

  Belajar adalah memberikan pengalaman dalam jangka panjang. 

e. Model pembelajaran konstruktif 

  Menurut model ini, pengetahuan ada dalam diri seseorang, maka 

murid murid sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah dipelajari 

dengan menyesuaikan terhadap pengalamannya. 

f. Model pembelajaran reflektif 

   Maksud dari model ini adalah tanggapan secara mendalam dan 

kritis seseorang atas pengalamannya sendiri sehingga mampu memilih 

tindakan yang cocok untuk pengembangan dirinya.28 

5. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

  Dalam suatu pembelajaran pasti menggunakan metode, supaya 

rencana yang dijadwalkan bisa tercapai dengan maksimal. Jadi guru bukan 

hanya asal berdiri di depan siswa saja, nemun juga harus mempunyai 

strategi atau cara agar menghasilkan sesuatu yang maksimal. 

  Metode berasal dari kata method yang berarti suatu cara kerja yang 

sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu 

tujuan.29 

                                                           
28Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 135-204. 
29Ahmad Munjin Nasih, Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, 29. 
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  Metode digunakan guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan 

agar guru dan siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi 

pembelajaran, yaitu: ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, 

pengalaman lapangan, brainstorming, debat, symposium, dan lain 

sebagainya.30 

  Sedangkan menurut Mu’awanah, bermacam-macam metode yang 

dapat dimanfaatkan guru secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian, yaitu:  “1) metode mengajar klasikal, 2) metode mengajar 

individual. Yang termasuk metode mengajar klasikal adalah: ceramah, 

tanya jawab, diskusi, demonstrasi, sosiodrama, karyawisata, kerja 

kelompok, simulasi. Dan yang termasuk individual adalah: Tanya jawab, 

drill/latihan, pemberian tugas/resitasi, dan eksperimen.”31  

  Menurut al-Nahlawi dalam Ahmad Tafsir, metode untuk 

menanamkan rasa iman antara lain: 

a) Metode hiwar (percakapan) Qurani dan Nabawi 

b) Metode kisah Qurani dan Nabawi 

c) Metode Amtsal (perumpamaan) Qurani dan Nabawi 

d) Metode keteladanan 

e) Metode pembiasaan  

f) Metode ‘Ibrah dan mauizah (nasihat) 

g) Metode targhib (menceritaan hal yang menyenangkan) dan tahrib (cerita 

                                                           
30Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 132. 
31Mu’awanah, Strategi Pembelajaran, 26. 
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ancaman berbuat dosa, dan lain-lain).32 

   Sedangkan menurut Mukhtar, ada lima metode pendidikan dalam 

menanamkan pendidikan akhlak terhadap siswa, yaitu:  “1) pendidikan 

dengan keteladanan, 2) pendidikan dengan adat kebiasaan, 3) pendidikan 

dengan nasihat, 4) pendidikan dengan memberikan perhatian, 5) pendidikan 

dengan memberikan hukuman.”33 

6. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Perencanaan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak 

dilakukan untuk kedepannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur 

berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan.  

  Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan 

kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat 

rencana. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus 

dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Perencanaan di 

pandang sebagai fungsi manajemen pendidikan dan harus berorientasi ke 

masa depan. 

  Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran, yang direncanakan 

harus sesuai dengan target pendidikan. Guru sebagai subyek dalam 

membuat perencanaan pembelajaran dituntut harus dapat menyusun 

berbagai program pengajaran sesuai dengan pendekatan dan metode yang 

                                                           
32Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

135. 
33Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Mikasa Galiza, 2003), 133. 
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akan digunakan.  

  Menurut Nanang Fatah,  “perencanaan adalah penentuan tujuan atau 

sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.”34 

  Sehubungan dengan itu, menurut Johnson sebagaimana yang dikutip 

oleh Syafaruddin dan Irwan Nasution,  “perencanaan adalah pandangan 

masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan 

seseorang di masa depan.”35  

  Menurut Smith dan Ragan, sebagaimana yang dikutip oleh 

Martiyono:  “perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam 

mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran kedalam rancangan untuk 

bahan dan aktivitas pembelajaran.”36 

  Dengan keterangan tersebut dapat dipahami inti dari perencanaan 

pembelajaran adalah untuk menentukan tujuan secara keseluruhan, karena 

inti dari semua kegiatan sebelum dilaksanakan harus dipersiapkan dahulu 

melalui perencanaan agar sampai pada tujuan yang efektif dan efisien. 

Dengan demikian, langkah-langkah yang hendak ditempuh tersusun dengan 

rapi dan siap untuk dilaksanakan. 

  Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya guru harus 

mempersiapkan perangkat yang harus dilaksanakan dalam merencanakan 

program. Dan menurut U. Saefullah, perencanaan dirumuskan melalui fase-

                                                           
34Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 49. 
35Syafaruddin, Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran., 91. 
36Martiyono, Perencanaan Pembelajaran (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 23. 
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fase yang sistematis, yaitu: 

a. Menyusun tujuan, dari yang umum hingga yang khusus 

b. Menyusun rencana sesuai tujuan 

c. Melaksanakn rencana yang telah ditetapkan 

d. Melaksanakan pengawasan 

e. Membuat laporan hasil pelaksanaan 

f. Melakukan evaluasi.37 

  Sedangkan menurut Abdul Majid,  “perencanaan proses 

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), 

kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, sumber 

belajar.”38 

  Menurut Martiyono, banyak model perencanaan pembelajaran, 

salah satunya adalah model perencanaan KTSP, dalam KTSP ini meliputi 

tujuh langkah yaitu: 

a. Analisis standar isi dan standar kompetensi lulusan, sebagai dasar 

menyusun indicator. 

b. Merumuskan tujuan pembelajaran. 

c. Menentukan materi pembelajaran. 

d. Merencanakan metode dan strategi pembelajaran. 

e. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran. 

f. Menentukan sumber bahan dan media pembelajaran. 

g. Menentukan penilaian.39 

  Untuk itu perlu juga diketahui apa saja pengertian dari perangkat 

pembelajaran tersebut, sesuai dalam bukunya Martiyono, Perencanaan 

Pembelajaran. Diantaranya:40 

                                                           
37U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, 220-221. 
38Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 117. 
39Martiyono, Perencanaan Pembelajaran (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 33. 
40Ibid.,59-229. 
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a. Silabus dan RPP 

 Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, 

atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran yang sifatnya masih umum. 

Sedangkan RPP merupakan rancangan yang berisis prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran berisi penjabaran Kompetensi Dasar 

tertentu yang termuat dalam silabus. RPP merupakan perencanaan 

jangka pendek untuk memproyeksikan kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan dalam silabus untuk satu atau lebih pertemuan. 

b. Tujuan pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran merupakan kemampuan atau ketrampilan 

yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan 

proses pembelajaran tertentu. 

c. Materi pembelajaran 

 Materi pembelajaran adalah isi dari pembekajaran yang meliputi 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dikembangkan berdasar 

standar kompetensi lulusan dan standar isi yang harus dipelajari oleh 

siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. 

d. Strategi dan metode pembelajaran 

 Strategi pembelajaran adalah pola rencana dan pelaksana suatu 

pengajaran dengan maksud agar tujuan pengajaran dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. Sedangkan metode adalah cara yang berisi prosedur 

baku untuk melaksanakan kegiatan penyajian pelajaran kepada siswa 

sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran dan 



32 
 

mencapai tujuan pembelajaran. 

e. Langkah atau proses pembelajaran 

 Langkah-langkah pembelajaran dapat dibagi  menjadi tiga tahap, 

yaitu pendahuluan, kegiatan inti yang didalamnya ada eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi, dan yang terakhir penutup. 

f. Sumber, bahan dan media pembelajaran 

 Sumber materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang memuat 

atau mengandung materi pembelajaran. Jenis sumber bahan atau materi 

pembelajaran seperti buku, majalah, jurnal, Koran, internet, media audio 

visul, dan sebagainya. 

g. Penilaian pembelajaran 

 Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-

langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan 

informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil 

nelajar peserta didik. Penilaian dilaksanakan dengan beberapa teknik, 

diantaranya: penilaian untuk kerja, penilaian tetulis atau lisan, penilaian 

proyek, penilaian produk, penilaian hasil kerja/karya(portofolio), 

penilaian diri. 

  Kemudian kaitannya dengan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, maka perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 

suatu penelaah tentang komponen-komponen kurikulum di bidang 

Pendidikan Agama Islam. Atau dengan kata lain perencanaan pembelajaran 

khusus di bidang Pendidikan Agama Islam direncanakanya sekarang dan 
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dilaksanakan serta digunakan untuk masa yang akan datang. 

7. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Menurut Suryosubroto dalam bukunya, yang dimaksud pelaksanaan 

proses belajar mengajar adalah  “proses berlangsungnya belajar mengajar di 

kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah.”41 Jadi 

pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka 

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan 

pengajaran. 

Pelaksanaan adalah proses yang memberikan kepastian bahwa 

program pembelajaran yang direncanakan telah siap dilaksanakan. Fungsi 

pelaksanaan ini mencakup pengorganisasian dan kepemimpinan yang 

melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan 

kedalam berbagai tugas yang harus dilakukan guru dan peserta didik dalam 

pembelajaran.  

Berbagai kegiatan dalam pelaksanaan program pembelajaran di bagi 

kedalam bagian-bagian yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 

dalam satu proses pembelajaran, kegiatan di bagi ke dalam tiga bagian 

utama, yaitu pembukaan, pelaksanaan, dan penutup. Atau bisa disebut juga 

dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. 

Menurut Abdul Majid dalam bukunya, Belajar dan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan, 

diantaranya: 

                                                           
41Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 36. 
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a. Kegiatan pendahuluan 

 Dalam kegiatan ini intinya guru menyiapkan peserta didik baik 

psikis dan fisik untuk dapat mengikuti pembelajaran, mengajukan 

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan 

cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

b. Kegiatan inti 

 Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran sesuai dengan SK KD 

yang disiapkan oleh guru, dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

Dalam hal ini meliputi tiga proses, yaitu:  

1) Eksplorasi, daam kegiatan ini guru melibatkan peserta didik mencari 

informasi yang lebih luas, menggunakan beragam pendekatan 

pembelajaran, media, sumber belajar, memfasilitasi terjadinya 

interaksi antar peserta didik dengan guru maupun dengan liingkungan 

dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran, memfasilitasi peserta didik melakukan 

percobaan. 

2) Elaborasi, dalm kegiatan ini guru membiasakan peserta didik 

membaca dan menulis yang beragam, memfasilitasi peserta didik 

melalui tugas, diskusi atau hal lainnya, memberi kesempatan untuk 

berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak, 

memfasilitasi peserta didik untuk berkompetisi secara sehat, 

memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja. 
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3) Konfirmasi, dalam kegiatan ini guru memberikan umpan balik kepada 

peserta didik, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

kolaborasi, memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi dalm 

belajar yang telah dilakukan, memfasilitasi peserta didik untuk 

memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai 

kompetensi. 

c. Kegiatan penutup 

 Dalam kegiatan ini guru menyimpulkan pelajaran yang sudah 

dijelaskan, melakukan penialaian, memberikan umpan balik terhadap 

proses hasil belajar, merencanakan kegiatan tindak lanjut, dan 

menyampaikan rencana pelajaran berikutnya.42 

8. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Program pengajaran agama merupakan suatu proses pengajaran 

yang diarahkan untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengab prinsip-

prinsip agama Islam. Menurut Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur 

Kholidah, hasil belajar yang berupa bentuk perubahan tingkah laku tersebut 

meliputi tiga aspek yang dapat dievaluasi, yaitu: a) kognitif, atau 

pengetahuan. b) afektif, atau perubahan sikap, mental, perasaan, kesadaran. 

c) psikomotorik, atau bentuk tindakan motorik.43 

Sedangkan yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah evaluasi 

pendidikan agama Islam yaitu suatu kegiatan untuk menentukan taraf 

                                                           
42Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 122-125. 
43Ahmad Munjin Nasih, Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, 157. 
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kemajuan suatu pekerjaan di dalam Pendidikan Agama Islam. 

Adapun evaluasi yang biasa dipergunakan dalam Pendidikan Agama 

Islam yaitu: 

a. Penilaian formatif 

  Penilaian ini ditujukan untuk memperoleh umpan balik dari upaya 

pengajaran yang dilakukan oleh guru, dan untuk memperbaikinya. 

b. Penilaian sumatif 

 Penilaian ini biasanya dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

siwa pada semester, akhir tahun atau akhir jenjang persekolahan. 

c. Penilaian penempatan 

  Penilaian ini dimaksudkan biasanya dilakukan oleh guru untuk 

mengetahui kemampuan siswa dan untuk menempatkan seperti: 

penempatan siswa dalam kelompok Al-Qur’an, penempatan siswa dalam 

kegiatan social, kunjungan ke tempat ibadah, dan lain-lain. 

d. Penilaian diagnostik 

 Inti dari penilaian ini adalah untuk menelusuri kondisi siswa, 

sehingga guru dapat membantu dan meminimalisir masalah yang 

dihadapi siswa secara pribadi.44 

  Sedangkan cara dan teknik penilaian untuk siswa dilihat dari aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif penilaiannya dengan angka, 

afektif penilaiannya dengan ungkapan, sedangkan psikomotorik dapat 

secara kuantitatif dan kualitatif. 

                                                           
44Ibid., 168. 
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 Banyak ragam penilaian yang dapat dilakukan oleh guru, 

diantaranya: 1) tes tertulis, 2) penilaian kinerja, 3) penilaian proyek, 4) 

penilaian hasil kerja, 5) penilaian sikap, 6) penilaian diri, 7) penilaian 

portofolio, 8) perkembangan hasil belajar, 9) analisis instrument, 10) 

evaluasi hasil penilaian.45 

C. Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Menurut Mulyono, sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad 

Takdir Ilahi,  “anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak-anak 

yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak 

potensial dan berbakat.”46 

 Sedangkan menurut E. Kokasih, “anak berkebutuhan khusus dapat 

diartikan sebagai anak yang lambat atau mengalami gangguan yang tidak 

pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Dan 

juga anak yang memiliki gangguan fisik, mental, intelegensi, emosi, 

sehingga memerlukan pembelajaran khusus.”47 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan atau 

penyimpangan (phisik, mental-intelektual, social, emosional) dibanding 

dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan layanan 

pendidikan khusus. 

                                                           
45Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 323-361. 
46Mohammad Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 137. 
47E. Kokasih, Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: Yrama Widia, 2012), 

1. 
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2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Menurut klasifikasi dan jenisnya anak berkebutahan khusus 

dikelompokan ke dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan 

karakteristik sosial. 

a) Kelainan Fisik 

Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau 

lebih organ tubuh mereka. Akibat kelainan tersebut timbul suatu 

keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan 

tugasnya secara normal. 

b) Kelainan Mental 

Anak berkelainan dalam aspek mental adalah anak yang 

memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis 

dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini 

dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih 

(supernormal) dan kelainan mental dalam arti kurang (subnormal). 

c) Kelainan Perilaku Sosial 

Kelainan perilaku atau tunalaras adalah mereka yang 

mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, 

tata tertib, norma sosial, dan lain-lain.48 

Menurut Mohammad Efendi,  “bentuk satuan pendidikan / lembaga 

sesuai dengan kekhususannya di Indonesia dikenal SLB bagian A untuk 

tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk 

                                                           
48Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan., 4-10. 
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tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk 

tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda.”49 

3. Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

Dalam pembelajaran, anak berkebutuhan khusus tentunya berbeda 

dengan anak normal lainnya, kurikulum pendidikannya menggunakan 

kurikulum sekolah regular (kurikulum nasional) yang dimodifikasi 

sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan 

mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. 

Menurut klasifikasinya, anak berkebutuhan khusus memang 

banyak macamnya, namun dalam penelitian ini memfokuskan kelas VII 

di SMPLB Dharma Wanita, dan di SMPLB ini ada tiga rombongan 

belajar. Yaitu: tuna rungu (B), tuna grahita ringan (C), dan tuna grahita 

sedang (C1). 

a. Tuna Rungu 

1) Pengertian 

 Menurut Bandi Delphie, anak tunarungu adalah,  “seseorang 

yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan 

mendengar sebagian atauseluruhnya, diakibatkan tidak 

berfungsinya sebagian atau seluruh indra pendengaran.”50 

2) Klasifikasi 

 Ditinjau dari kepentingan tujuan pendidikan, anak tuna 

rungu dikelompokkan menjadi: 

                                                           
49Ibid., 11. 
50Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: Refika Aditama, 2006), 

102. 
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a) Anak tunarungu kehilangan pendengaran antara 20-30 dB 

(sligh losses), jenis ini pendengaran masih baik, dan dapat 

mengikuti sekolah biasa, namun harus berada di dekat guru. 

b) Anak tunarungu kehilangan pendengaran antara 30-40 dB 

(mild losses), hampir sama denagn yang pertama, bias juga 

masuk dalam sekolah biasa, namun disarankan memakai alat 

bantu dengar. 

c) Anak tunarungu kehilangan pendengaran antara 40-60 dB 

(moderate losses), dapat mengerti percakapan yang keras 

dengan jarak satu meter, mengalami kelainan bicara, dan 

memerlukan latihan artikulasi. 

d) Anak tunarungu kehilangan pendengaran antara 60-75 dB 

(severe losses), sulit membedakan suara, tidak menyadari 

benda sekitar memiliki getaran suara, tidak mampu berbicara 

spontan dan memerlukan pendidikan khusus. 

e) Anak tunarungu kehilangan pendengaran 75 dB keatas 

(profoundly losses), hanya dapat mendengar suara keras 

sekali jarak satu inchi, atau tidak dapat mendengar sama 

sekali, perlu pendidikan khusus.51 

3) Pembelajaran/penanganan bagi anak tuna rungu 

a) Identifikasi. 

b) Pembedaan bunyi. 

                                                           
51Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, 59-61. 
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c) Pemaknaan. 

d) Penerapan.52 

b. Tuna Grahita 

1) Pengertian 

 Menurut E. Kokasih,  “Tuna grahita adalah istilah yang 

digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemempuan 

yang intelektual da bawah rata-rata.”53 

2) Klasifikasi 

a) Tuna grahita ringan (debil). IQ antara 50-75, adalah anak 

tunagrahita mampu didik, memiliki kemampuan yang dapat 

dikembangkan melalui pendidikan meskipun hasilnya tidak 

maksimal. 

b) Tuna grahita sedang (imbecil). IQ antara 25-50, adalah anak 

tunagrahita mampu latih, tidak dapat mengikuti pendidikan 

seperti anak mampu didik, namun dapat dilatih dengan 

dituntun terus dan kebiasaan sehari-hari. 

c) Tuna grahita berat (idiot) IQ antara 0-25, adalah anak 

tunagarahita  mampu rawat, kecerdasannya sangat rendah, 

tidak mampu mengurus diri sendiri, membutuhkan 

perawatan sepanjang hidup.54 

 

                                                           
52E. Kokasih, Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus, 179-180. 
53Ibid., 139. 
54Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, 90. 
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3) Pembelajaran/penanganan bagi anak tuna grahita 

a) Terapi permainan. 

b) Pendekatan out-door lerning. 

c) Pelayanan pendidikan. 

d) Pendidikan inklusif. 

e) Panti rehabilitasi.55 

Untuk efektifitas mengajar anak berkebutuhan khusus, maka harus 

ada beberapa aspek dalam bahan ajar, yaitu: 

a. Tujuan, inti dari tujuan ini adalah mengarahkan pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan dan target yuang ingin dicapai. 

b. Materi atau bahan ajar, bahan ajar dapat disesuaikan dengan 

kemampuan anak. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki  

IQ tinggi, maka materi dapat diperluas dan diperdalam. Jika untuk 

anak yang normal materinya dipertahankan atau bahkan dikurangi 

sedikit. Dan jika anak IQ nya dibawah normal maka materinya 

diturunkan atau bahkan duhilangkan semampunya. 

c. Strategi pembelajaran, strategi dan metode sangat diperlukan oleh 

guru untuk mengajar ABK, hal ini untuk mendorong dan 

memaksimalkan kegiatan pembelajaran agar maksimal. 

d. Media pembelajaran, media dapat digunakan guru sebagai sarana 

pendukung pembelajaran, melalui ini anak berkebutuhan khusus 

dilatih untuk kepekaan dan ketrampilan secara optimal. 

                                                           
55E. Kokasih, Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus, 149-156. 
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e. Evaluasi, evaluasi atau penilaian digunakan untuk melihat apakah 

tujuan sudah tercapai secara maksimal, dan untuk menindaklanjuti 

kegiatan selanjutnya.56 

Menurut Mohammad Efendi,  “untuk memberikan pendidikan atau 

bimbingan kepada anak berkelainan, sebaiknya memperhatikan beberapa 

aspek penting, antara lain: kemempuan menolong diri sendiri, kemempuan 

memotivasi diri, kemempuan memahami konsep diri, kemampuan 

memelihara diri, dan kemampuan mengarahkan diri.”57 

Selain itu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pendekatan 

secara khusus, yang dapat dijadikan dasar dalam upaya mendidik anak 

berkelainan, yaitu: 

a. Prinsip kasih sayang. 

b. Prinsip layanan individual. 

c. Prinsip kesiapan. 

d. Prinsip keperagaan. 

e. Prinsip motivasi. 

f. Prinsip belajar dan bekerja kelompok. 

g. Prinsip keterampilan. 

h. Prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap.58 

Anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan 

karakteristik masing-masing. Dan hal ini bisa dilakukan melalui operant 

                                                           
56Mohammad Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 172-177. 
57Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan., 21. 
58Ibid., 25-26. 
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conditioning, yaitu pengondisian karakteristik perilaku tertentu terhadap 

peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Bandi Delphie, aspek-aspek 

operant conditioning dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Acquisition atau kemahiran. 

b. Extinction occurs atau terjadinya penghentian. 

c. Spontaneous recovery atau rekoveri secara spontan. 

d. Generalization and discrimination atau penggeneralisasian dan 

diskriminisasi. 

e. Punishmen atau hukuman.59 

  

                                                           
59Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, 11. 


