
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kemampuan Menghafal Juz ‘Amm Siswa Down Syndrome 

Dapat diketahui bahwa kemampuan menghafal juz ‘amma atau 

surat-surat pendek pada siswa down syndrome di SLB Negeri 1 Bantul 

sangat bervariasi tergantung oleh 2 faktor yang memengaruhi, yaitu 

faktor internal ialah tingkat kecerdasan/daya tangkap, keterbatasan 

kemampuan fisik seperti proses bicara atau bahkan penglihatan dan 

faktor eksternal ialah bagaimana penerimaan serta pola asuh atau 

didikan orang tua ketika di rumah. Siswa down syndrome dengan 

kemampuan bicara yang lumayan baik serta pola didikan yang sesuai 

oleh orang tua akan menghasilkan hafalan yang baik pada siswa. 

Umumnya siswa down syndrome mampu menghafal surat-surat 

pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas serta do’a makan atau 

hanya sekedar menirukan/mengikuti dari apa yang dibacakan 

sebelumnya oleh orang lain. Siswa down syndrome yang memiliki 

hambatan dalam kemampuan bicara atau bahkan pendengerannya tidak 

mampu menghafal maupun menirukan bacaam surat-surat pendek. 

Secara umum, peneliti menilai bahwa kemampuan menghafal juz 

‘amma pada siswa down syndrome di SLB Negeri 1 Bantul seimbang, 

yakni terdapat siswa yang memiliki kemampuan menghafal yang 
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cukup baik baik dan terdapat pula siswa dengan kemampuan 

menghafal yang kurang baik atau bahkan belum mampu menghafal. 

2. Strategi Guru PAI terhadap Kemampuan Menghafal Juz ‘Amma 

pada Siswa Down Syndrome 

Strategi yang dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuan 

menghafal pada siswa down syndrome ialah dengan cara menurunkan 

standar atau level menghafal pada batasan menirukan. Metode yang 

diterapkan guru dalam memberikan materi hafalan tersebut adalah 

metode gabungan antara wahdah (pengulangan) dan talqin 

(menirukan). Cara yang digunakan guru untuk menarik hafalan surat 

yang telah dihafal oleh siswa adalah dengan cara redientergrasi 

membangun kembali seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori 

kecil serta dilakukan tadarus pada 5 menit awal sebelum pembelajaran 

mata Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seluruh strategi 

pembelajaran bagi tunagrahita secara umum telah diterapkan oleh guru 

yakni, strategi diindividualisasikan, strategi motivasi, strategi belajar 

tingkah laku, strategi kooperatif, dan strategi kognitif. 

B. Saran 

1. Kepada Pihak Sekolah 

Saran yang dapat peneliti berikan kepada guru-guru untuk dapat 

membantu serta mendukung kemampuan menghafal juz ‘amma pada 

siswa tunagrahita secara khusus dan seluruh siswa berkebutuhan 

khusus secara umum di SLB Negeri 1 Bantul dengan melakukan 
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kegiatan rutin tadarus pada awal pembelajaran khususnya di pagi hari. 

Alangkah lebih baiknya jika sekolah melaksanakan program tahfidz di 

sekolah agar anak-anak dengan berkebutuhan khusus juga bisa lebih 

mendekatkan diri kepada Allah, serta menjadi manusia yang 

berkualitas dengan mecintai Al-Qur’an. Serta melakukan koordinasi 

antara pihak sekolah dengan pihak orang tua/wali murid. 

2. Kepada Orang Tua Siswa 

Alangkah lebih baiknya jika anak down syndrome telah mampu 

menghafal beberapa surat untuk terus meningkatkan kemampuan 

menghafalnya dengan melakukan pengulangan hafalan ketika 

dirumah. Apabila terkendala karena keterbatasan atau keterlambatan 

pada proses komunikasi untuk secara rutin mengenalkan dan 

mempedengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur’an di rumah, walaupun 

tidak mampu melafalkan mungkin saja ayat-ayat tersebut terekam 

pada memori dan terkoneksi pada hati mereka sehingga membantu 

anak-anak agar lebih tenang dan terkendali emosinya serta membantu 

anak-anak tunagrahita untuk lebih mengenal agama Islam mencintai 

Al-Qur’an. 

C. Kata Penutup 

Sebagai penutup, penulis menyampaikan terimakasih yang tak 

terhingga secara tulus kepada pihak-pihak yang telah terlibat selama 

proses penelitian hingga akhirya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan semestinya. Dukungan, do’a serta bantuan yang sangat berarti bagi 
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penulis. Walau demikian, masih sangat banyak terdapat kekurangan dalam 

skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat 

berarti bagi penulis demi kebaikan di masa yang akan datang.  

Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian dan secara 

keseluruhan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta 

dapat menambah wawasan, khususnya bagi rekan-rekan yang berada pada 

bidang pendidikan semoga dapat menjadi acuan atau rujukan yang dapat 

membantu dalam mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan serta 

dalam melakukan penelitian selanjutnya yang serupa. 

 


