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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pada dasarnya berhak mendapatkan pendidikan, 

khususnya Pendidikan Agama Islam. Hal ini disebabkan karena manusia 

dikaruniai potensi fitrah yang harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan secara 

optimal. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran wajib 

untuk semua jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan Nasional, termasuk 

juga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).  

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 

yang berbunyi : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ini 

mengisyaratkan bahwa setiap anak yang memiliki kelainan tetap berhak 

mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana anak yang normal. 

Materi Pendidikan Agama Islam lebih banyak mengemukakan tentang 

konsep-konsep abstrak yang harus dipahami peserta didik, terutama untuk 

pengembangan sikap beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena 

itu, dalam pembelajaran agama Islam lebih menekankan pada keterampilan 

fungsional, artinya hasil dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 
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SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara (Ramayulis, 2005:22). 

Proses pembelajaran tidak bisa terlepas dari media yang digunakan 

saat pembelajaran berlangsung. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan 

dengan baik apabila guru dapat memilih dan menggunakan media yang tepat. 

Salah satu yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam pemilihan media 

pembelajaran yaitu memperhatikan keadaan  masing-masing anak. Rossi dan 

Breidle (1996) dalam Sanjaya (2010:204), mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan 

pendidikan, seperti: radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. 

Menurut Rossi, alat-alat semacam radio dan televisi kalau digunakan dan 

diprogram untuk pendidikan, maka merupakan media pembelajaran. 

Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan mampu menyampaikan 

materi belajar secara tepat dan efisien. Perlu disadari juga secara bersama, 

bahwa dari sekian banyak generasi yang ada di masyarakat, ada sebagian kecil 

dari mereka yang memiliki kelainan baik dari segi fisik, mental, perilaku, 

ataupun campuran. Dikatakan dalam wikipedia dalam Ardy (2014: 16), anak 

berkebutuhan khusus adalah anak dengan kepemilikan karakteristik khusus 

yang berbeda dengan anak lain pada umumnya tanpa selalu menujukkan pada 

ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. 

Salah satunya adalah anak tunanetra, yang memiliki keterbatasan fisik 

yaitu terdapat pada indera penglihatan.Tunanetra adalah individu yang indera 

penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima 
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informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas (Somantri, 

2007).  

Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memberikan layanan 

pendidikan terhadap mereka yang mempunyai hendaya penglihatan 

membutuhkan layanan khusus. Dikenal adanya dua jenis anak yang 

mengalami hendaya penglihatan. Pertama, anak yang menyandang buta total. 

Kedua, anak yang mengalami hambatan penglihatan sebagian. Anak yang 

menyandang buta total adalah mereka yang mengenali orang, objek, atau 

lingkungannya dengan menggunakan kemampuan taktil atau rabaan, dengan 

indera dengar, dan indera penciuman. Sedangkan anak dengan hambatan 

penglihatan sebagian biasanya mereka masih dapat menggunakan sisa-sisa 

penglihatannya walaupun mereka mengalami kesulitan menggunakan indera 

penglihatan, khususnya saat mereka membaca suatu bacaan dengan huruf 

berukuran normal (Delphie, 2009:225). Melihat keterbatasan mereka, maka 

tidak ada alasan untuk tidak memberikan pendidikan dan seharusnya 

pendidikan itu tetap diberikan dengan layak sebagaimana anak-anak normal 

lainnya. 

Abu Ahmadi & Widodo Supriyono (2013) mengemukakan 

berdasarkan hasil penyelidikan, anak tunanetra ternyata mereka mempunyai 

inteligensi yang normal sehingga tidak mempunyai gangguan kognitif, mereka 

hanya mengalami hambatan dalam perkembanganya yang sehubungan dengan 

ketunaannya.Sehingga guru harus pandai dalam memilih media pembelajaran 

yang akan digunakan dalam kelas. Dalam kegiatan proses belajar mengajar 
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bagi anak tunanetra, diperlukan media-media pembelajaran yang dapat 

membantu mereka dalam memahami materi pelajaran. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa tunanetra juga 

penting. Meskipun mereka memiliki keterbatasan dalam indera 

penglihatannya tetapi mereka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam 

aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Bapak Ahmadi, S.Pd selaku guru 

di kelas tunanetra SDLB Bagian ABCD Kuncup Mas Banyumas 

mengemukakan, “Pendidikan Agama Islam yang terpenting adalah bagaimana 

bersikap baik, berakhlak mulia, dan paham dengan Islam”. Dapat disimpulkan 

bahwa, bagi siswa tunanetra Pendidikan Agama Islam adalah bagaimana 

mereka mempunyai akhlak yang mulia, baik di rumah maupun di luar rumah, 

sehingga nilai-nilai Islam tetap melekat pada diri mereka. 

Menyederhanakan materi pembelajaran dan pemilihan media yang 

tepat, serta lebih mengedepankan indera pendengaran, dan indera perabaan 

dalam menggunakan media pembelajaran merupakan salah satu cara untuk 

memudahkan peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan. 

Media Pembelajaran yang diterapkan pada anak-anak tunanetra di 

beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) meliputi: alat bantu menulis huruf Braille 

(Reglette, Pen dan mesin ketik Braille); alat bantu membaca huruf Braille 

(Papan huruf dan Optacon); alat bantu berhitung (Cubaritma, Abacus/Sempoa, 

Speech Calculator), serta alat bantu yang bersifat audio seperti tape-recorder. 

Khusus Alat bantu membaca huruf Braille adalah alat bantu pembelajaran 

untuk mengenal huruf Braille alat ini biasa disebut pantule singkatan dari 
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Papan Tulis Braille. Alat ini terdiri dari paku-paku yang dapat ditempel pada 

papan sehingga membentuk kombinasi huruf Braille, seperti laci atau kotak 

peti, terbuat dari papan dengan lubang-lubang tempat memasukkan pin-pin 

logam. Salah satu kelemahan papan tulis Braillle ada pada pinnya yang 

terlepas dari papannya, sehingga kerap hilang. Selain itu, ukurannya yang 

relatif besar dan terbuat dari papan membuatnya berat untuk dibawa-bawa 

(https://rafikgadogado.wordpress.com/2011/09/17/media-pembelajaran-bagi-

tunanetra/ diakses Rabu, 4 Februari 2015 jm 14.35). 

Dari pemaparan di atas, telah terlihat adanya suatu masalah dalam 

pendidikan khususnya pendidikan pada anak tunanetra. Pentingnya suatu 

media, membuat guru harus senantiasa menggunakan media pembelajaran 

yang tepat. Namun, kondisi anak tunanetra yang terbatas, membuat media 

pembelajaran untuk anak tunanetra terbatas pula, sehingga guru harus 

memiliki kreatifitas dan keterampilan untuk menciptakan berbagai media 

pembelajaran yang baru, sehingga materi dapat tersampaikan secara optimal. 

Dari beberapa masalah di atas, diperlukanlah suatu penelitian untuk mencari 

solusi dan pengetahuan seputar media pembelajaran untuk anak tunanetra. 

Sekolah Luar Biasa Bagian ABCD Kuncup Mas Banyumas, 

merupakan sekolah yang masih di bawah satu pimpinan kepala sekolah, yang 

di dalamnya terdiri dari TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Sekolah ini 

menerima siswa berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan dengan 

penggolonggannya, antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, 

tunagrahita sedang, tunadaksa ringan, tunadaksa sedang, autis, 
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adhd/hiperaktif, dan tunaganda. Sekolah ini tidak hanya memberikan 

pendidikan kepada siswanya, tetapi juga memberikan keterampilan-

keterampilan dengan maksud menggali potensi yang ada pada diri siswa-

siswinya untuk bekal hidup di masyarakat agar dapat mandiri, seperti visi 

sekolah ini yang berbunyi “belajar mengembangkan potensi untuk hidup 

mandiri dan berakhlak mulia”. 

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di sekolah tersebut dengan mengangkat judul “Penggunaan Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Tunanetra Di Sekolah 

Luar Biasa Bagian ABCD Kuncup Mas Banyumas Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalahnya adalah “Bagaimana Penggunaan Media Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Pada Siswa Tunanetra di Sekolah Luar Biasa Bagian ABCD 

Kuncup Mas Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015”?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Penggunaan Media Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Pada Siswa Tunanetra di Sekolah Luar Biasa Bagian ABCD 

Kuncup Mas Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khasanah dan 

memperluas wawasan keilmuan terutama dalam proses pembelajaran 

terutama dalam bidang Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan 

khusus. 

2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

Guru akan lebih mempertimbangkan dalam menentukan penggunaan 

media pembelajaran yang lebih tepat bagi siswa, sehingga 

memudahkan dalam proses pembelajaran. 

b. Siswa 

Siswa akan terlihat lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran 

karena penggunaan media pembelajaran tepat sehingga memudahkan 

dalam penerimaan materi. 

c. Peneliti 

Menambah wawasan dan bekal bagi peneliti untuk terjun ke dunia 

pendidikan khususnya pada anak berkebutuhan khusus. 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Media Pembelajaran..., Idha Alvianti, Fakultas Agama Islam UMP, 2015




