
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia ialah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu 

jalan yang dapat ditempuh ialah melalui jalur pendidikan. Sebagaimana 

tertuang dalam tujuan pendidikan Nasional ialah mewujudkan manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Furqon, 2004, 

p. 78). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut ialah dengan  memberikan 

pendidikan agama pada peserta didik. Salah satu pendidikan agama yang 

terdapat di Indonesia adalah Pe ndidikan Agama Islam. Pendidikan Agama 

Islam menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan di Indonesia (Aisah & Santosa, 2019, p. 20). 

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang memberikan 

pengetahuan, pembentukan sikap, kepribadian serta keterampilan peserta 

didik dalam mengimplementasi ajaran-ajaran agama.  

Dalam pembukaan UUD tahun 1945 dikatakan bahwasanya 

pendidikan adalah hak segala bangsa. Begitu juga termaktub dalam Pasal 

31 ayat 1 UUD 1945 bahwasanya pendidikan merupakan hak setiap warga 

negara  tanpa terkecuali. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan juga 

wajib diberikan pada anak berkebutuhan khusus dan mereka berhak 

mendapatkannya. Anak berkebutuhan khusus juga patut 
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mendapatkan pendidikan juga sangat jelas tercantum pada UU No. 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 51 menyebutkan bahwa  

“Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental 

diberikankesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk 

memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa” 

  

Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki berbagai 

keterampilan dan kompetensi yang perlu dikembangkan yang kemudian 

dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri bahkan orang lain. Pernyataan ini 

dikuatkan dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait hal 

tersebut, seperti dalam UU No. 20 tahun 2003 Sisdiknas : 

Pasal 5 ayat 1 “Pendidikan Khusus merupakan pendidikan 

bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam 

mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, mental dan sosial” 

Pasal 5 ayat 2 “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus.”  

 

Pendidikan semua warga negara yang juga di dalamnya termasuk 

anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pelayanan berupa 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan tentang agama sangat penting 

didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus, karena melalui pendidikan 

agama juga mereka dapat mengetahui jati diri mereka sehingga mengenal 

dirinya sendiri lebih baik dan dapat mengetahui makna kehidupan melalui 

konsep keTuhanan dan lain sebagainya, juga memperoleh pedoman dalam 

menjalani kehidupan. 
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Metode atau strategi pembelajaran yang diterapkan pada sekolah 

luar biasa atau untuk anak berkebutuhan khusus pada umumnya 

menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik, dan bahasa 

isyarat yang digunakan oleh guru menyesuaikan dengan kelas yang sedang 

dihadapi (Maftuhin & Fuad, 2018). Adapun hambatan-hambatan yang 

terdapat selama proses pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus 

yakni pada keterbatasan fungsi intelektual atau kecerdasan serta 

keterlambatan fungsi fisik itu sendiri sehingga membutuhkan pelayanan 

pendidikan khusus kemampuan yang dimiliki peserta didik dapat 

dikembangkan secara optimal (Maftuhatin, 2014, p. 203). Tidak menutup 

kemungkinan bahwa anak berkebutuhan khusus pun memiliki kemampuan 

untuk menghafal Al-Qur‟an, kemampuan seperti ini akan sangat baik 

apabila dapat dikembangkan, seperti yang disampaikan oleh Sujiati bahwa 

dengan menghafal Al-Qur‟an  atau surat-surat pendek dapat melatih anak 

berkebutuhan khusus, khususnya tunagrahita dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari, merasa setara dan tidak berbeda dengan anak normal lainnya 

serta diharapkan dapat menumnbuhkan kepercayaan diri pada anak 

tunagrahita. Disamping itu, melalui hafalan surat-surat pendek anak 

tunagrahita akan memiliki rasa sopan santun kepada orang lain seperti, 

guru dan orang tua karena dalam proses menghafal tersebut dapat 

sekaligus menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ayatnya 

(Aryani, 2018, p. 3). 
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Penelitian ini berfokus pada anak down syndrome sebagai subyek 

penelitian. Down syndrome ialah suatu kondisi kelainan yang diakibatkan 

karena terdapatnya kelebihan pada kromosom 21 (Ghoniyah & Savira, 

2015, p. 1). Menurut Wiyani dalam (Wijayanti D. , 2015, p. 121) down 

syndrome merupakan suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik 

serta mental pada anak yang disebabkan oleh tidak normalnya 

perkembangan kromosom, yakni kelainan susunan kromosom ke 21 dari 

23 kromosom. Pada manusia normal, 23 kromosom tersebut berpasang-

pasangan sehingga jumlahnya menjadi 46, sedangkan pada penyandang  

down syndrome, kromosom 21 berjumlah 3 atau trisomi sehingga total 

keseluruhan menjadi 47 kromosom yang mengakibatkan ketimpangan 

pada sistem metabolisme sel. Down syndrome termasuk pada klasifikasi 

tunagrahita yang memiliki kelainan fisik dimana wajah yang satu dengan 

lainnya terlihat mirip. Perkembangan anak down syndrome jauh lebih 

lambat dibandingkan dengan anak normal.  

Berdasarkan hasil studi awal melalui kegiatan wawancara yang 

dilakukan pada Kamis, 5 September 2019 di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 

Bantul dengan narasumber salah seorang guru PAI yang mengajar pada 

kelas anak tunagrahita secara khusus pada hal ini yakni siswa down 

syndrome, kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada kelas tersebut 

bersifat situasional maksudnya, pembelajaran tidak dapat sepenuhnya 

mengacu pada Silabus atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang sudah ditentukan, hal ini dikarenakan kondisi siswa yang tidak 
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menentu sehingga mengharuskan guru menyesuaikan setiap proses 

pembelajaran pada kondisi anak atau kelas tersebut. Artinya, kurikulum 

bagi pendidikan luar  biasa sebenarnya sudah ada, hanya saja guru 

diberikan kebebasan untuk memodifikasi setiap rangkaian kegiatan 

pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan kondisi kelas. Materi-materi 

pembelajaran PAI yang diberikan bagi siswa tunagrahita cenderung pada 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilakukan sehari-hari, misalnya 

materi tentang shalat, puasa, wudhu, do‟a sehari-hari, menghafal Al-

Qur‟an atau Juz „Amma, dan lain sebagainya.  

 Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bagaimana Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal 

Juz „Amma pada Siswa down syndrome. Peneliti menggunakan metode 

kualitatif dalam penelitian tersebut agar dapat memperoleh berbagai 

informasi terkait topik yang akan diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut, maka dapat ditarik 

beberapa rumusan masalah, yakni : 

1. Bagaimana kemampuan menghafal Juz „Amma pada siswa down 

syndrome? 

2. Bagaimana strategi guru PAI dalam meningkatkan kemampuan 

menghafal Juz „Amma pada siswa down syndrome? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui serta menganalisis kemampuan menghafal Juz 

„Amma pada siswa down syndrome. 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis strategi guru PAI dalam 

meningkatkan kemampuan menghafal Juz „Amma pada siswa down 

syndrome. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis : 

Menambah atau memperkaya pengetahuan bagi rekan-rekan 

yang bergerak dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan agama 

islam tentang strategi guru PAI terhadap kemampuan menghafal Juz 

„Amma pada siswa down syndrome. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Prodi Pendidikan Agama Islam UMY 

Pemberian teori pengajaran tentang cara mengajar untuk 

Anak Berkebutuhan Khusus bagi calon guru PAI di UMY. 

b. Bagi Guru PAI 

Meningkatkan kemampuan serta keterampilan guru dalam 

memberikan pengajaran terkait pendidikan agama islam, dalam 

hal ini berfokus pada strategi menghafal Juz „Amma pada 

siswa down syndrome sehingga penyampaian materi dapat 

dipahami dengan mudah. 
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c. Bagi Orang tua Siswa Down Syndrome 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam 

memberikan pengenalan serta pengajaran terkait strategi yang 

tepat dalam mengajarkan cara menghafal Juz „Amma pada 

anak serta menjadikan Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

perbandingan dan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan 

pembahasan strategi guru PAI dalam meningkatkan 

kemampuan menghafal Juz „Amma pada siswa down syndrome 

serta dalam  melakukan penelitian lanjutan secara mendalam. 

E. Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan penelitian (skripsi) terdiri dari Bagian Awal, 

Bagian Inti, dan Bagian Akhir. Bagian Awal merupakan halaman-halaman 

formalitas yang terdiri atas sampul, halaman, judul, halaman nota dinas, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman moto, 

halaman persembahan, halaman kata pengantar,  halaman daftar isi, dan 

abstrak skripsi.  

Bagian Inti merupakan bagian pokok skripsi. Bagian ini terdiri atas 

lima bab. Bab pertama atau Bab I merupakan pendahuluan skripsi yang 

menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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kegunaan atau manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan atau 

penulisan. 

Bab II dimaksudkan sebagai uraian tentang tinjauan pustaka dan 

kerangka teori. Tinjauan pustaka menguraikan pustaka atau hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu tinjauan 

pustaka juga dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan 

penelitian itu dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.  

Adapun kerangka teori berisi penjelasan mengenai teori-teori dasar 

yang secara langsung berkaitan dengan tema penelitian sebagaimana 

tampak pada judul skripsi. Sub-sub pembahasan pada kerangka teori 

disusun secara sistematis sesuai variabel yang ada bersumber pada teori-

teori yang telah disusun oleh pala pakar dengan mengacu pada sejumlah 

literatur dan hasil penelitian terdahulu.  

Bab III berisi uraian tentang metode penelitian. Di dalamnya 

dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian seperti jenis 

penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan 

analisis data.  

Bab IV berisi uraian tentang diskusi dan analisis terhadap data atau 

hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada bagian ini dijelaskan 

antara orientasi kancah penelitian, karakteristik subyek/informan, hasil 

wawancara, observasi serta analisis dokumen yang dilengkapi dengan 

pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. 
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Bab V adalah bagian penutup skripsi. Pada bagian ini diuraikan 

kesimpulan dari pembahasan, rekomendasi atau saran, dan diakhiri dengan 

kata penutup. 

Adapun Bagian Akhir skripsi berisi lampiran-lampiran, seperti 

instrumen penelitian atau pedoman wawancara,  hasil turnitin, berita acara 

seminar proposal serta CV peneliti. 

 

 


