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ABSTRAK 

 

 
Anisa, Evy.2018.Implementasi metode jari Qur’an dalam meningkatkan kemampuan baca 

tulis al-Qur’an bagi siswa berkebutuhan khusus di SMPLB Pertiwi Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. Skripsi, Jurusan  Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. M. 

Miftahul Ulum, M.Ag. 

   

Kata Kunci: metode pembelajaran Jari Qur’an, Baca Tulis Al-Qur’an, siswa 

berkebutuhan khusus/Tunagrahita. 

   

Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an pada siswa berkebutuhan khusus telah 

menggunakan metode sorogan dalam pembelajaran, namun metode yang digunakan kurang 

maksimal dalam mempermudah peserta didik untuk lebih cepat dalam membaca serta 

menulis al-Qur’an. Metode sorogan kurang efektif untuk siswa, karena metode sorogan masih 

menggunakan cara tradisional yang membuat kurangnya tanya jawab antara pendidik dan 

peserta didik sehingga peserta didik lebih pasif, selain itu keterbatasan kemampuan peserta 

didik maka memerlukan metode pembelajaran yang sifatnya khusus. Sehingga pendidik 

menerapkan metode jari Qur’an untuk membantu peserta didik agar lebih mudah dalam 

menerima pembelajaran baca tulis al-Qur’an. Implementasi terlaksana dimulai dari bulan 

Februari sampai April pada hari Kamis pukul 07.00 dengan alasan peserta didik dengan 

pertimbangan pada pagi hari peserta didik lebih dapat menerima materi  pembelajaran dengan 

baik. Upaya ini sudah dapat dikatakan berhasil karena peserta didik sudah sebagian besar 

sudah dapat membaca huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhroj dan tajwid serta menulis 

dengan benar.  

Peneliti ini betujuan untuk (1)menjelaskan latar belakang implementasi metode Jari 

Qur’an bagi anak  berkebutuhan khusus (2) menjelaskan strategi  dari implementasi metode 

Jari Qur’an (3)menjelaskan kontribusi implementasi Jari Qur’an  

  Penelitian ini dirancang dengan rancangan deskriptif serta di laksanakan di 

SMPLB Pertiwi Ponorogo. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field 

research dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 

data, konklusi.  

Adapun hasilnya adalah (1)latar belakang implementasi metode jari Qur’an adalah 

intelegensi siswa yang lemah, belum adanya metode yang efektif untuk membantu siswa 

tunagrahita (2)strategi yang digunakan dalam implementasi dengan mengunakan strategi 

pembelajaran langsung yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, (3)kontribusi 

implementasi metode jari Qur’an adalah dapat mempermudah siswa dapat membaca sesuai 

dengan makhraj dan tajwid, menulis huruf al-Qur’an dengan benar, dan lebih aktif dalam 

pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang berhubungan dengan 

keterampilan berbahasa yang lain. Membaca merupakan suatu proses aktif yang 

bertujuan dan menggunakan strategi. Serta kegiatan melihat serta memahami isi 

dari yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati.
1
 Membaca yang di 

maksud peneliti adalah mengucapkan huruf-huruf yang terdapat pada ayat-ayat al-

Qur’an. 

 Sedangkan membaca al-Qur’an menduduki posisi serta peran yang sangat 

penting dalam konteks kehidupan umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk 

hidup bagi umat Islam, maka umat Islam harus mampu membaca al-Qur’an 

dengan benar sesuai dengan kaidah atau aturan membacanya.
2
 

 Menurut As-Syuyuthi membaca al-Qur’an menjadi cara utama untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, paling besar berkahnya, dan paling banyak 

manfaatnya. Secara terminologisnya, al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi 

                                                             
1
Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 86. 

2
Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan Studi Ayat-Ayat Berdimensi Pendidikan 

(Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), 165.  

1 
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Muhammad melalui Jibril, yang tertulis pada mushaf, yang ditransmisikan secara 

mutawatir, menjadi petunjuk manusia, dan yang membacanya sebagai ibadah.
3
 

 Hal ini didukung dengan beberapa definisi berikut ini. Hodgson dalam 

Tarigan mengemukakan bahwa membaca ialah suatu proses yang dilakukan serta 

digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis 

melalui media bahasa tulis. Dalam hal ini membaca selain sebagai suatu proses, 

juga bertujuan.
4
  

 Setelahnya menurut Crawley dan Mountain, pada hakikatnya membaca adalah 

suatu yang rumit dan melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan 

tulisan, tetapi juga melibatkan aktifitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan 

metakognitif.  

Sebagai proses fisual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis 

(huruf) ke dalam kata-kata lisan.  

 Sedangkan membaca menurut Klein, dkk, mengemukakan bahwa definisi 

membaca mencakup: membaca merupakan suatu proses, membaca adalah 

strategis dan membaca merupakan interaktif.
5
  

 Berdasarkan beberapa pendapat menurut ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa membaca adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses 

                                                             
3
 Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 

2012),16.  

4
 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa, 

Pembelajaran Membaca (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 3-4.  

5
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2-3.  
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yang berupa fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan 

proses mekanis dalam membaca. Proses mekanis berlanjut pada proses psikologi 

yang berupa kegiatan berfikir dalam mengolah informasi. Proses psikologis itu 

dimulai ketika indera visual mengirimkan hasil pengamatan terhadap tulisan ke 

pusat kesadaran melalui sistem syaraf. Melalui proses decoding gambar-gambar 

bunyi dan kombinasinya itu kemudian diidentifikasi, diuraikan, dan diberi makna. 

Proses decoding berlangsung dengan melibatkan knowledge of the world dalam 

Schemata yang berupa kategorisasi sejumlah pengetahuan dan pengalamn yang 

tersimpan.  

 Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMPLB Pertiwi 

Ponorogo pada tanggal 20 Desember 2017. Diperoleh gambaran tentang 

implementasi metode jari qur’an untuk meningkatkan kemampuan membaca 

dikarenakan banyak sekali anak didik yang belum bisa membaca al-Qur’an. 

Mereka hanya bisa menghafal bacaan yang setiap hari mereka dengarkan. Namun 

untuk mengetahui teks dari kalimat yang dilafadkan peserta didik belum mampu 

untuk mengidentifikasi. Dalam kelas terdapat beberapa karakteristik kemampuan 

siswa. Ada yang bisa berhitung namun tidak dapat membaca, ada yang tidak 

merespon ransangan dan bisa tersenyum saja. Dengan segala keterbatasan yang 

berbagai macam tentunya dalam proses pembelajaran peserta didik tidak dapat 
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dituntut untuk memiliki kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang tidak 

memiliki keterbatasan.
6
     

 Dengan adanya permasalahan tersebut maka anak-anak yang mempunyai 

gangguan perkembangan tersebut, memerlukan suatu metode pembelajaran yang 

sifatnya khusus. Suatu pola gerak variasi, diyakini dapat meningkatkan potensi 

peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran (berkaitan 

dengan pembentukan fisik, emosi, sosialisasi, dan daya nalar). 

 Esensi dari pola gerak yang mampu meningkatkan potensi diri anak 

berkebutuhan khusus adalah kreativitas. Kreativitas ini diperlukan dalam 

pembelajaran yang bermuatan pola gerak, karena tujuan akhir dari suatu program 

pembelajaran semacam ini adalah perkembangan kemampuan kognitif dan 

kemampuan sosial melalui kegiatan individu maupun dalam kegiatan 

bersosialisasi.
7
 

 Berangkat dari uraian tersebut peneliti bermaksud untuk mengadakan di 

SMPLB PERTIWI Ponorogo dikarenakan di SMPLB masih kesulitan dalam 

membaca al-Qur’an terutama dalam mengingatnya. Serta kesediaaan siswa yang 

mempunyai kebutuhan khusus tunagrahita. Oleh karena itu peneliti memberikan 

solusi metode agar lebih memudahkan peserta didik dalam membaca al-Qur’an 

                                                             
6
 Lihat Transkip Observasi Nomor 02/O/20-XII/2017. 

7
Bandi Delphie,Pembelajaran Anak Tunagrahita Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi 

(Bandung: PT. Refika Aditama,2012), 3. 
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dengan baik dan benar. Mengingat sangat pentingnya dalam kemampuan 

membaca al-Qur’an. Untuk kelangsungan hidup peserta didik setelah lulus nanti.  

 Dari beberapa uraian di atas cukuplah untuk dijadikan sebagai alasan guna 

meneliti lebih dalam mengenai masalah-masalah yang muncul. Berangkat dari hal 

itu, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Metode jari Qur’an dalam Meningkatkan Kemampuan baca tulis al-Qur’an bagi 

siswa berkebutuhan khusus di SMPLB “SLB Pertiwi Ponorogo” Pada tahun 

pelajaran 2017/2018 “  

 

B. Fokus Masalah 

Implementasi metode Jari Qur’an pada pembelajaran Baca Tulis al-Qur’an di 

SMPLB 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang dan fokus penelitian masalah di 

rumuskan sebagai berikut: 

1. Apa latar belakang implementasi metode jari Qur’an dalam meningkatkan 

kemampuan BTQ bagi siswa berkebutuhan khusus di SMPLB “ SLB 

PERTIWI PONOROGO “ pada tahun pelajaran 2017/2018?  

2. Bagaimana  strategi implementasi metode jari Qur’an dalam meningkatkan 

kemampuan BTQ bagi siswa berkebutuhan khusus di SMPLB “ SLB 

PERTIWI PONOROGO “ pada tahun pelajaran 2017/2018?  
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3. Apa kostribusi implementasi metode jari Qur’an dalam meningkatkan 

kemampuan BTQ bagi siswa berkebutuhan khusus di SMPLB?  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan latar belakang implementasi metode Jari Qur’an pada 

peserta didik tunagrahita di SMPLB Pertiwi Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018.  

2. Untuk menjelaskan strategi dari implementasi metode Jari Qur’an pada 

peserta didik tunagrahita di SMPLB Pertiwi Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 

3. Untuk menjelaskan konstribusi  implementasi Jari Qur’an pada peserta didik 

tunagrahita di SMPLB Pertiwi Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil yang ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

metode jari qur’an dan mengimplementasikannya di lembaga pendidikan 

ataupun di masyarakat luas. Terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan 

khusus.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

mengoreksi diri agar sekolah ini dapat lebih maju dan juga dapat 

mengembangkan sistem pendidikan yang lebih bermutu yang salah 

satunya dengan meningkatkan kompetensi para guru khususnya guru 

pendidikan al-Qur’an pada peserta didik tunagrahita di SMPLB Pertiwi 

Ponorogo. 

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini penyusun harapkan dapat memberi masukan dan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Agama 

Islam di IAIN PONOROGO dalam hal kompetensi guru khususnya yang 

mengajar di SMPLB. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

tambahan ilmu pengetahuan baru tentang metode membaca  al-Qur’an 

pada peserta didik tunagrahita di SMPLB Pertiwi Ponorogo. 

 

F. Sitematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun dan membaginya menjadi lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 
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Bab I, merupakan pendahuluan yang di dalamnya menggambarkan dan 

mendeskripsikan secara keseluruhan tentang isi penulisan skripsi, yang diawali 

dengan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II, dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang melandasi 

penelitian ini, yaitu sub pertama mengenai Sub yang pertama Pengertian metode 

pembelajaran al-Qur’an, sub yang kedua Metode pembelajaran al-Qur’an, sub 

yang ketiga metode Jari Qur’an, anak tuna grahita 

Bab III, metode penelitian pada bab tiga ini, penulis memaparkan sebagai 

berikut: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data dan metode pengumpulan data yang meliputi: metode 

wawancara, metode observasi dan metode studi dokumentasi. Serta analisis dan 

keabsahan data. 

Bab IV, memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di 

lapangan yang terdiri dari 2 sub pokok bahasan, yaitu latar belakang obyek dan 

paparan data. Sub pokok bahasan pertama membahas tentang latar belakang 

obyek penelitian yang meliputi sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, nama 

pendidik, nama siswa dan jadwal pembelajarannya SMPLB PERTIWI Ponorogo. 

Paparan data dalam bab ini menjelaskan penerapan metode Jari Qur’an dalam 

meningkatkan kemampuan BTQ untuk anak tunagrahita pembahasan ini 

dimaksud untuk menjawab permasalahan yang di tulis dalam tujuan penelitian  
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Bab V Pembahasan yang membahas tentang hasil penelitian di lapangan 

yang telah dilakukan. Bab ini membahas mengenai implementasi metode Jari 

Qur’an dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an untuk anak 

tunagrahita di SMPLB PERTIWI Ponorogo. 

Bab VI Bab ini berisi tentang kesimpulan dari rangkaian seluruh 

pembahasan, dari bab pertama sampai terakhir serta saran yang menjelaskan 

penerapan implementasi metode Jari Qur’an dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur’an untuk anak tunagrahita di SMPLB PERTIWI Ponorogo. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITI TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Peneliti Terdahulu 

Berdasarkan pelacakan yang telah dilakukan, ada beberapa judul skripsi 

yang membahas tentang pembelajaran membaca Al-Qur’an pada anak 

berkebutuhan khusus, yaitu sebagai berikut:  

1. Dalam skripsi yang disusun oleh Rizka Nurlaili Afriani, mahasiswa jurusan 

Pendidikan Agama islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2016 dengan judul “Pembelajaran Al-

Qur’an Bagi Siswa Tuna Ganda Di SLB Negeri 1 Pemalang”. Kemampuan 

anak ada berbagai macam bawaan yang berasal dari lahir seperti ketunaan. 

Kesempurnaan yang tidak terpenuhi. Maka dalam pembelajaran baca tulis al-

Qur’an sangat besar sekali tantangan untuk menyampaikan materi. Oleh 

karena itu perlu diketahui bagaimana pembelajarannya. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah peneliti lapangan (field research) dan penelitian ini 

digolongkan kedalam kualitatif deskriptif.  Dikarenakan sulitnya kemampuan 

siswa tunaganda dan berbedanya ketunaan yang dimiliki sehingga tidak ada 

acuan khusus dalam menjalankan pembelajaran. Peneliti menyimpulkan bila 

metode dalam pembelajaran al-Qur’an sudah terlaksana dengan baik.  

 

 

10 
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Meskipun ada beberapa kendala yang menghalangi dalam proses 

pembelajaran namun bukan kendala yang fatal yang dapat menggalkan sebuah 

pembelajaran.   

2. Kemudian skripsi yang disusun oleh Lailatullatifah mahasiswa jurusan 

Pendidikan Agama islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dengan judul “metode 

pembelajaran baca tulis al-qur’an melalui pendekatamn individual Bagi anak 

disleksia, autis dan hiperaktif di Sekolah Khusus Taruna Al-Qur’an Ngaglik 

Sleman”. Problematika yang ada sekarang kurangnya pemberian hak belajar 

untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Kurangnya kesadaran sebagai 

manusia yang sempurna akan hak-hak yang dimiliki siswa tersebut. Perlunya 

diberikan kesempatan untuk siswa yang tidak sempurna untuk mendapatkan 

pendidikan yang sam dengan manusia lainnya yang sempurna. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah peneliti lapangan (field research) dan penelitian ini 

digolongkan kedalam kualitatif deskriptif. Hasil dari penerapan metode 

pembelajaran baca tulis al-Qur’an melalui metode Iqro’ para peserta 

mengalami perkembangan dalam membaca al-Qur’an.   

Skripsi yang ditulis banyak peneliti meneliti pembelajaran BTQ di 

SLB sudah banyak namun belum menemukan ada yang menggunakan Jari 

Qur’an.  
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembelajaran 

Secara sederhana, istilah pembelajaran (instruction) bermakna sebagai 

“upaya umtuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui 

berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan kearah 

pencapaian tujuan yang telah direncanakan”. Pembelajaran pula dapat pula 

dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain intruksional 

umtuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan 

sumber belajar.
8
  

Pembelajaran secara harfiah berarti proses belajar. Pembelajaran dapat 

dimaknai sebagai penambahan pengetahuan dan wawasan melalui rangkaian 

aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan 

perubahan dalam dirinya, sehingga terjadi perubahan yang sifatnya posistif, 

dan pada tahap akhir akan didapat ketrampilan dan kecakapan dan 

pengetahuan baru.
9
 

Menurut Omar Hamalik Pembelajaran merupakan terjemah dari 

learning, yang berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

                                                             
8
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 4.  

9
Asis Saefuddin Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

8.  
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peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran selain disamping menguasai 

bahan atau materi pelajaran, tentu juga perlu mengetahui bagaimana cara 

materi pelajaran itu disampaikan dan bagaimana  karakteristik peserta didik 

menerima materi pelajaran tersebut.   

Menurut Gagne dan Brigga menjelaskan  pembelajaran adalah 

rangkaian peristiwa (event) yang mempengaruhi pembelajaran sehingga 

proses belajar dapat berlangsung dengan mudah.  

Pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang 

mengkondisikan seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran.
10

 

2. Komponen Pembelajaran 

Dalam peningkatan kualitas pembelajaran harus memperhatikan 

komponen- komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran. Komponen-

komponen pembelajaran tersebut dapat di uraikan sebagai berikut : 

a. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah perumusan tentang tingkah laku atau. 

Kemampuan-kemampuan yang kita harapkan dapat dimiliki oleh peserta 

didik setelah mereka mengikuti pelajaran pelajaran yang telah diberikan. 

Kemampuan yang harus dimiliki peserta didik merupakan suatu tujuan 

yang ditargetkan oleh guru setelah berakhirnya proses pembelajaran. 

 

                                                             
10 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, 5. 
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Dengan kata lain tujuan merupakan suatu komponen yang dapat 

mempengaruhi komponen pembelajaran lainnya seperti pemilihan metode, 

alat, sumber, dan alat evaluasi, yang harus disesuaikan dan digunakan 

untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Bila salah satu 

komponen tidak sesuai dengan tujuan, maka pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Materi Pembelajaran  

Materi pelajaran adalah “inti yang diberikan kepada siswa pada saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar, sehingga materi harus dibuat 

secara sistematis agar mudah diterima oleh siswa. Maka dapat dijelaskan 

materi pelajaran adalah semua bahan pelajaran yang diberikan oleh guru 

kepada siswa pada proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Bahan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak 

didik akan memotivasi anak didik dalam proses belajar mengajar.  

c. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar 

mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan samua 

komponen pengajaran, kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
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d. Metode 

Menurut Oemar Hamalik  “metode pembelajaran merupakan salah satu 

cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta 

didik pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan”. Jadi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran guru 

memerlukan suatu metode yang tepat sesuai dengan kondisi psikologis 

peserta didik 

e. Media / Alat 

Media pembelajaran sangat berperan dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar karena dengan media peserta didik dapat menerima pesan yang 

disampaikan oleh guru. Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

menyampaikan pesan- pesan pengajaran dari guru kepada siswa sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, dan perhatian siswa 

dalam belajar. 

f. Evaluasi 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran perlu 

dilakukan usaha dan tindakan untuk mengevaluasi pencapaian 

kompetensi/hasil belajar. Evaluasi mempunyai tujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa, untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan siswa, 

untuk mengetahui perkembangan siswa serta untuk mengukur kesuksesan 

guru dalam pembelajaran. 
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Jadi yang dimaksud dengan evaluasi adalah suatu kegiatan menilai yang 

dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dengan 

cara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan.
11

 

3. Pengertian Metode Pembelajaran Al-Qur’an 

Menurut bahasa, istilah metode sering diartikan “cara”. Kata “metode” 

berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan 

hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode dapat berarti cara atau 

jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.  

Langgulung mengatakan bahwa metode sebenarnya berarti jalan untuk 

mencapai tujuan. Jalan untuk mencapai tujuan ini ditempatkan pada posisinya 

sebagai cara menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi 

pengembangan ilmu, atau tersistematisasinya suatu pemikiran.  

Menurut Ahmad Tafsir, istilah metode jika dipahami dari asal kata 

method (bahasa Inggris), mempunyai pengerian yang lebih khusus, yakni 

“cara yang tepat dan cepat dalam mengerjakan sesuatu”. Ungkapan cara yang 

paling tepat dan cepat ini membedakan dengan istilah way (bahasa Inggris) 

yang berarti “cara” juga. Karena secara etimologis, metode diartikan sebagai 

“cara yang paling tepat dan cepat”, maka menurut Ahmad Tafsir, ukuran kerja 

                                                             
11 http://eprints.uny.ac.id/8597/3/bab%202%20-%2008108249131.pdf. 

Diakses pada tanggal 2 Juli 2018. 

http://eprints.uny.ac.id/8597/3/bab%202%20-%2008108249131.pdf
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sesuatu metode harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah. Oleh karena 

itu, suatu metode merupakan hasil eskperimen yang telah teruji.
 12 

Adapun al-qur’an secara eksplisit tidak menjelaskan arti dari metode 

pendidikan karena al-Qur’an bukan ilmu pengetahuan tentang pendidikan. 

Namun kata metode dalam bahasa arab yang lebih mengena dibahasakan 

dengan kata ath-thariqah banyak dijumpai dalam al-Qur’an. Menurut Abd al-

Baqi di dalam al-Qur’an kata ath-tariqah diulang sebanyak Sembilan kali. 

Sedangkan metode pendidikan Qur’ani berdasarkan penjelasan di atas 

dapat diartikan sebagai suatu cara atau tindakan-tindakan dalam lingkup 

peristiwa pendidikan yang terkandung dalam al-Qur’an. Dalam konsep ini, 

segala bentuk upaya pendidikan didasarkan kepada nilai-nilai yang terdapat 

dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad saw.
13

  

Beberapa definisi tersebut di atas walaupun kelihatannya berbeda, 

akan tetapi semuanya mengacu pada sebuah cara yang dipergunakan guru 

dalam mengadakan hubungan (pembelajaran) dengan peserta didik, pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif dan efisien, juga untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan. 

Dengan metode ini diharapkan akan muncul berbagai kegiatan peserta 

didik, sehubungan dengan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru. 

                                                             
12

 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), 255.  

13
 Saehuddin, Tafsir Pendidikan Studi Ayat-ayat Berdimensi Pendidikan, 56. 



22 
 

 

Dengan kata lain, terciptalah suatu hubungan atau interaksi edukatif. Proses 

interaksi ini akan berjalan baik jika peserta peserta didiknya banyak terlibat 

aktif. Oleh karena itu, dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak 

atau pembimbing yang mengarahkan peserta didiknya agar lebih berkembang, 

dan memosisikan peserta didiknya sebagai subjek belajar.
14

    

4. Metode Pembelajaran Al-Qur’an 

a. Metode Jari Qur’an 

1. Profil Metode Jari Qur’an  

Langgulung mengatakan bahwa metode sebenarnya berarti 

jalan untuk mencapai tujuan.
15

 Sedangkan Jari Qur’an adalah suatu 

metode belajar baca, menulis dan memahami isi Al-Qur’an dengan 

menggunakan jari-jari tangan. Jadi metode jari Qur’an adalah suatu 

cara yang tepat dan cepat dalam belajar baca dan menulis juga 

memahami Alquran dengan menggunakan alat peraga berupa jari-jari 

tangan sebagai media pembelajaran.
16

 

Dengan menggunakan metode jari bagaimana kita bisa 

mengajarkan bermain bersama anak-anak tentang belajar al-Qur’an 

dengan mudah dan menyenangkan.  

                                                             
14

  Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis, 257. 

15 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoriti, 255.  

16
 Septi Peni Wulandari, Cara Mudah dan Asyik Belajar Al-Qur’an dengan Jari Qur’an 

(Surakarta: INDIVA, 2014), 1.  
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Ketika metode Metode Jari Qur’an menggunakan tiga hal yang 

tidak akan ditolak anak-anak yaitu: bermain, dongeng dan hadiah. 

Anak pun belajar didasari dengan tiga hal tersebut. Para guru juga 

memaknai hal yang penting dalam pembelajaran Jari Qur’an sehingga 

ketika umur 0-10 tahun akan muncul rasa senang atau cinta terhadap 

al-Qur’an, lama kelamaan memunculkan kegiatan yang lebih 

memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Metode disampaikan menggunakan alat peraga yang warna-

warni akan memunculkan kensentrasi anak dengan sangat cepat akan 

terasa meriah bahagia karena kertas warna-warni, serta guru yang 

atraktif, sehingga anak-anak menjadi suka metode ini menjadi pintu 

gerbang memudahkan anak-anak untuk mempelajari al-Qur’an.  

2. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Jari Qur’an 

Dalam setiap metode pembelajaran selalu ada yang namanya 

kelebihan dan kekurangan tersendiri, karena tiada metode yang 

sempurna untuk digunakan pendidik dalam proses pembelajaran. 

Kekurangan dan kelebihan metode tersebut dapat dilihat dari segi 

siswa, media, dan cara guru itu sendiri dalam menggunakan metode. 

Seorang guru harus bisa memadukan dua ataupun lebih dalam 

menggunakan metode agar kelemahan tiap metode dapat ditutupi 

dengan metode lain.  
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Adapun kelebihan dan kekurangan metode jari Qur’an adalah 

sebagai berikut:
17

 

a. Menempatkan dan mengelompokkan huruf hijaiyah ke dalam 

bentuk geometri sehingga memudahkan anak untuk megingat 

bacaan dan tulisannya. 

b. Cara yang digunakan sangat mudah dan menyenangkan dengan 

berbagai alat peraga, cerita, lagu dan permainan. 

c. Menggunakan berbagai macam warna sehinnga menstimulus 

kreativitas anak. 

d. Menyempurnakan metode-metode sebelumya yang hanya 

menekankan pada aspek kemampuan membaca Qur’an 

e. Dengan menggunakan  jari-jari secara motorik organ tubuh anak 

akan bergerak bersama-sama dan ini memudahkan anak fleksibel 

mengaji al-Qur’an di mana saja, dan dengan siapa saja.  

f. Jari Qur’an disampaikan dengan bermain dan lagu, lagu-lagu ini 

akan membuat anak-anak sangat mudah untuk memahami apa 

yang disampaikan.  

g. Membutuhkan waktu yang lama untuk mengajarkannya kepada 

anak yang kurang normal. 

h. Seorang guru harus mempunyai keahlian dan kreativitas sendiri 

untuk mengajarkannya. 

                                                             
 17 Ibid., 3-4. 
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3. Bentuk Pembelajaran Jari Qur’an 

Dalam metode jari Qur’an terdapat beberapa bentuk atau 

gambaran yang harus digunakan pendidik dalam proses pembelajaran, 

yakni menggunakan jari kanan dan jari kiri sebagai media 

pembelajaran. Antara jari kanan dengan jari kiri tidak sama dan 

keduanya terdapat 29 huruf hijaiyah. 

Bentuk Pembelajaran Jari Qur’an 

a. Tangan kanan: 

1. Satu jari, jari telunjuk yakni huruf  َا 

2. Dua jari, jari telunjuk dan jari tengah yakni huruf   هَ  –َم  

3. Tiga jari, jari telunjuk, tengan dan jari manis yakni huruf  

وَ  -قَ  –َف   

4. Empat jari, jari telunjuk, tengah, manis dan kelingking 

yakni huruf َز   –َر   -َذ  –َد    

5. Lima jari, jari telunjuk, tegah, manis, kelingking dan ibu 

jari yakni huruf َي  –َن  –َث  –َت  –َب   . 

b. Tangan kiri 

1. Satu jari, jari telunjuk yakni huruf   َء  

2. Dua jari, jari telunjuk dan jari tengah yakni huruf كَ  – ک 

3. Tiga jari, jari telunjuk, tengan dan jari manis yakni huruf 

َل  –َش  –َس   
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4. Empat jari, jari telunjuk, tengah, manis dan kelingking 

yakni huruf ظَ   –طَ  –َض  –َص    

5. Lima jari, jari telunjuk, tegah, manis, kelingking dan ibu 

jari yakni huruf َغ  –َع  – خَ   - حَ  –َج  
18

  

4. Materi Baca Tulis Alquran 

Materi dalam Baca Tulis Alquran meliputi: 

a. Tajwid 

Ilmu tajwid ialah memperbaiki atau membuat baik, dalam 

pengertian mengucapkan huruf-hurufnya, tertib dan memberikan 

hak huruf itu. Di samping itu juga mengembalikan huruf dari 

tempat asalnya dan tempat keluarnya huruf-huruf itu.
19

 

b. Makhraj 

Makhraj ialah tempat keluarnya huruf dari organ-organ alat 

bicara. Makhraj itu berbeda-beda antara satu huruf dengan yang 

lain, misalnya:   

م  - ب  - و : و keluarnya dari antara kedua bibir atas dann bawah 

agak direnggangkan; sedangkan ب dan م kedua bibir tersebut 

dirapatkan.  

                                                             
 

18
 Ibid., 10-11. 

19 Maftuh bin Basthul Birri, Standar Tajwid Bacaan Al-Qur’an (Kediri: Madrasah Murotil 

Qur’an P. P. Lirboyo, 2000), 25. 
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ف     Keluarnya dari antara lapisan bibir sebelah bawah dengan dua 

buah gigi depan sebelah bawah. 

ي –ش  -ج    Keluarnya dari  antara tengah-tengah lidah, dan lekuk-

lekuk sebelah atas.
20

 

5. Tahap-Tahap Pembelajaran Metode Jari Qur’an  

Belajar Jari Qur’an harus suka dengan suka, coba simak beberapa 

panduan dibawah ini: 

a. Untuk memulai aktifitas Jari Qur’an, mulailah dengan 

mempersiapkan suasana belajar yang menarik. Setelah salam dan 

berdoa, ajaklah anak-anak untuk melalukan yel-yel Qur’an.  

b. Lanjutkan dengan satu permainan/lagu yang bisa mendukung 

pembelajran anda pada tahap berikutnya. Lagu ini bisa digunakan 

untuk mengenalkan konsep penglompokan pada Jari Qur’an, 

istiqomah-lah dengan program “one week one game” dan “one 

week one song”. Program ini adalah pemicu para orang tua dan 

guru untuk selalu kreatif, satu minggu sekali harus muncul satu 

lagu dan permainan. Gunakanlah hasil penemuan anda untuk 

mengawali kegiatan jari Qur’an. 

c. Di awal pertemuan ajak anak untuk bermimpi akan masa 

depannya, berkisahlah tentang orang-orang hebat di zaman 

Rasululloh yang di usia muda sudah sukses. Setelah itu ajak anak-

                                                             
20

 Ibid., 33. 
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anak untuk menuliskan mimpinya dan ajak mereka berimajinansi 

agar ilmu/profesi pilihan mereka kelak bisa mendatangkan manfaat 

bagi untuk orang banyak.  

d. Buatlah permainan penglompokan huruf-huruf hijaiyah sesuai 

kelompok tangan kanan dan tangan kiri. Dengan bermain, 

penglompokan huruf hijaiyah sesuai dengan geometrisnya ini 

menjadi sangat menyenangkan. 

e. Disela-sela mereka membaca, menyanyi, bermain dan 

mendengarkan dongeng latihlah anak-anak menulis huruf hijaiyah 

sesuai petunjuk di setiap halaman. Mulailah menulis dari sisi 

sebelah kanan.  

f. Galilah konsep adik-adik kita untuk bercerita dengan menuangkan 

segala gagasan mereka. Biarkan mereka berekspresi.  

g. Tutuplah sesi mengaji setiap harinya dengan “kisah menggantung” 

yaitu sebuah kisah yang anda gantung setiap harinya untuk 

dilanjutkan pada esok hari, sehingga anak-anak bersemangat untuk 

hadir lagi.  

Contoh: “Berjalanlah aL Fatih dengan gagah di medan perang. 

Dia pacu kudanya, dia tarik senjatanya,  dan……. kita lanjutkan 

esok hari.”
21

 

                                                             
21

 Ibid., 6.  
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5. Anak Tunagrahita 

a. Pengertian Anak Tunagrahita 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang 

mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Dalam 

kepustakaan bahasa asing digunakan istilah-istilah mental retardation, 

mentally retarded, mental deficiency, mental defective, dan lain-lain. 

Istilah tersebut sesungguhnya memiliki arti yang sama yang 

menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh dibawah rata-rata dan 

ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidak cakapan dalam interaksi 

sosial.
22

 Kelainan yang menunjukkan hambatan dalam perilaku 

adaptif.
23

Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan keterbelakangan 

mental karena keterbatasan kecerdasannya mengakibatkan dirinya sukar 

untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa secara klasikal, oleh 

karena itu anak keterbelakangan mental membutuhkan layanan pendidikan 

secara khusus yakni disesuaikan dengan kemampuan anak.
24

  

 

 

Biasanya kelainan meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata 

                                                             
22

 Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa (Bandung: PT. Refika Aditama,2006), 103.  

23
 Kemis, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita (Jakarta: PT Luxima Metro 

Media), 10. 

24
 Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, 103. 



30 
 

 

(sub-average), yaitu IQ 84 ke bawah sesuai tes.
25

 Maka anak yang biasa 

kita sebut dengan tunagrahita ringan, sedang, dan berat, memiliki IQ 

sendiri yang tidak bisa ditukar-tukar. Orang kemudian terkesan oleh 

penemuan ini sehingga belakangan ada orang yang hanya berani 

mengatakan tunagrahita ringan, sedang dan berat setelah mengetahui tes 

IQ-nya. 

Pada masa awal perkembangan, hampir tidak ada perbedaan antara 

anak-anak tunagrahita dengan anak yang memiliki kecerdasan rata-rata 

akan tetapi semakin lama perbedaan pola perkembangan antara anak 

grahita dengan anak normal semakin terlihat jelas.
26

 

Anak yang hendaya perkembangan kemampuan(tunagrahita), 

memiliki problema belajar yang disebabkan adanya hambatan 

perkembangan intelegensi, mental, emosi, social dan fisik.
27

  

Dalam penyesuaian perilaku, maksudnya saat ini seseorang dikatakan 

tunagrahita tidak hanya dilihat sampai sejauh mana anak ini dapat 

menyesuaikan diri. Jadi anak ini dapat menyesuaikandiri maka tidaklah 

lengkap ia dipandang sebagai anak tunagrahita. Terjadi pada masa 

perkembangan, maksudnya bila ketunagrahitaan ini terjadi setelah usia 

                                                             
25

 Kemis, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita, 10. 

26
 Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, 104. 

27
 Bandi, Pembelajaran Anak Tunagrahita Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi, 2.   



31 
 

 

dewasa, maka ia tidak tergolong tunagrahita.
28

  

b. Karakteristik Anak Tunagrahita   

Ada dua macam karakteristik anak tunagrahita pertama umum yang 

kedua khusus yang dapat kita pelajari, yaitu: 

1. Karakteristik Umum 

a. Keterbatasan Intelegensi  

Intelegensi merupakan fungsi yang kompleks yang dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk mempelajari informasi dan 

ketrampilan-ketrampilan menyesuaikan diri dengan masalah-

masalah dan situasi-situasi baru, belajar dari pengalaman masa 

lalu, berfikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, 

menghindari kesalahan-kesalahan, mengatasi kesulitan-kesulitan, 

dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Siswa 

tunagrahita memiliki kekurangan dalam semua hal tersebut. 

Kapasitas belajar siswa tunagrahita terutama yang bersifat abstrak 

seperti belajar dan berhitung, menulis dan membaca juga terbatas. 

Kemampuan belajarnya cenderung tanpa pengertian atau 

cenderung belajar dengaan membeo yakni menirukan perkataan 

guru tanpa memahami maksudnya. 

 

                                                             
28

 Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa,105. 
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b. Keterbatasan Sosial  

Disamping memiliki keterbatasan intelegensi, anak tunagrahita 

juga memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dalam 

masyarakat, oleh karena itu mereka memerlukan bantuan. 

 Anak tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih 

muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, 

tidak mampu memikul tanggung jawab social dengan bijaksana, 

sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi. Mereka juga 

mudah dipengaruhi dan cenderung melakuakn sesuatu tanpa 

memikirkan akibatnya.  

c. Keterbatasan Fungsi-Fungsi Mental Lainnya  

Anak tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk 

menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka 

memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal yang 

rutin dan secara konsisten dialaminya dari hari ke hari. Anak 

tunagrahita tidak dapat menghadapi sesuatu kegiatan atau tugas 

dalam jangka waktu yang lama.  

Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan 

bahasa. Mereka bukannya mengalami kerusakan artikulasi, akan 

tetapi pusat pengolahan (perbendaharaaan kata) yang kurang 

berfungsi sebagaimana mestinya. Karena alasan itu, mereka 

membutuhkan kata-kata konkret yang sering didengarnya. 
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Selain itu, perbedaan dan persamaan harus ditunjukkan secara 

berulang-ulang. Latihan-latihan sederhana seperti mengajarkan 

konsep besar dan kecil, keras dan lemah, pertama, kedua dan 

terakhir perlu menggunakan pendekatan konkret.  

Selain itu, anak tunagrahita kurang mampu untuk 

mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara yang baik dan 

yang buruk, dan membedakan yang benar dan yang salah. Ini 

semua karena kemampuannya terbatas sehingga anak tunagrahita 

tidak dapat membayangkan terlebih dahulu konsekuensi dari suatu 

perbuatan.
29

      

2. Karakteristik Khusus  

a. Lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru 

b. Kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal-hal baru 

c. Kemampuan bicaranya sangat krang bagi anak tunagrahita berat 

d. Cacat fisik dan perkembangan gerak  

e. Kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri  

f. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim  

g. Tingkah laku kurang wajar yang terus menerus
30

 

 

 

                                                             
29 Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa,105-106. 

30 Kemis, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita, 17-18. 
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c. Klasifikasi Anak Tunagrahita 

Pengelompokan pada umumnya didasarkan pada taraf intelegensinya, 

yang terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang dan berat. Penglompokan 

seperti ini sebenarnya bersifat artificial karena ketiganya tidak dibatasi 

oleh garis demarkasi yang tajam. Gradasi dari satu level ke level 

berikutnya bersifat kontinum. Adapun klasifikasinya adalah: 

1. Tunagrahita ringan (mild mental retardation) = IQ 55-69 

2. Tunagrahita sedang (moderate mental retardation) dengan IQ 40-54. 

3. Tunagrahita berat (severse mental retardation) dengan IQ: 20-39 

4. Tunagrahita sangat berat (profound mental retardation) dengan IQ 20 

ke bawah. 

d. Penyebab Tunagrahita 

Tunagrahita dapat disebabkan oleh beberapa faktor: 

1.  Generik  

Kerusakan/kelainan Biokimiawi, Abnormalitas Kromosol.
31

 

2.  Sebelum lahir (pre-natal) 

a. Infeksi Rubella (cacar) 

 Kelahiran bayi dalam keadaan cacat dapat juga dipengaruhi 

oleh rubeola, anaknya menunjukkan retardasi mental dan fisikal 

serta kelainan bawaan. Beratnya kelainan bawaan tergantung pada 

                                                             
31

 Ibid., 13-16. 
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kapan terjadinya infeksi, makin lama waktu terjadinya infeksi, 

makin berat kelainan yang dideritanya. Yang ringan misalnya 

kelainan gigi, yang berat misalnya kebutaan, ketulian, kelainan 

jantung, pembuluh darah, dan lemah ingatan.
32

 

b. Faktor Rhesus (Rh) 

 Kelahiran (pre-natal) yang disebabkan oleh kejadian yang 

terjadi pada saat kelahiran. 

3. Setelah lahir (post-natal) akibat infeksi misalnya: meningitis 

(peradangan pada selaput otak) dan problema nutrisi yaitu kekurangan 

gizi seperti kekurangan protein 

4. Faktor sosio-kultural atau social budaya lingkungan 

5. Gangguan metabolism/nutrisi 

a. Phenylketonuria 

b. Gargoylisme 

c. Cretinisme 

b. Problematika yang Dihadapi Anak Tunagrahita 

1. Masalah Belajar 

 Aktifitas belajar berkaitan langsung dengan kemampuan 

kecerdasan di dalam kegiatan belajar sekurang-kurangnya dibutuhkan 

kemampuan mengingat dan kemampuan untuk memahami, serta 
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kemampuan untuk mencari hubungan sebab akibat. Anak-anak yang 

tidak bermasalah atau anak-anak pada umummnya dapat menemukan 

kaidah dalam belajar. Setiap anak akan mengembangkan kaidah 

sendiri dalam mengingat, memahami dan mencari hubungan sebab 

akibat tentang apa yang mereka pelajari. Sekali kaidah belajar itu 

dapat ditemukan, maka ia akan dapat belajar secara efisien dan efektif. 

Setiap anak biasanya mempunyai kaidah belajar yang berbeda satu 

dengan lainnya. 

 Keadaan seperti itu sulit dilakuakan oleh anak tunagrahita. 

Mereka mengalami kesulitan untuk dapat berfikir secar abstrak, belajar 

apapun harus terkait dengan objek yang bersifat kongkrit. Kondisi 

seperti itu ada hubungannya dengan kelemahan dalam bernalar, dan 

sukar sekali dalam mengembangkan ide.  

Masalah yang diuraikan di atas tadi berakibat langsung pada 

proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan suatu model yang dapat 

membantu mempermudah proses pembelajaran, sehingga upaya 

mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki anak tunagrahita tadi 

dapat dikembangkan dan menumbuhan motivasi belajar mereka. 

Semua itu harus dibawa dalam situasi belajar yang menyenangkan. 
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2. Masalah Penyesuaian Diri 

Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam memahami 

lingkungan. Oleh karena itu anak tunagrahita sering melakukan 

tindakan yang tidak sesuai dengan norma lingkungan dimana mereka 

berada. Tingkah laku anak tunagrahita sering dianggap tidak lazim 

maka dari itu tingkah lakunya tidak sesuai dengan perkembangan 

umurnya. Contohnya anak usia 10 tahun seperti anak 6 tahun. 

Upaya pendidikan seyogyanya dapat mengembangkan 

kemampuan dan ketrampilan anak tunagrahita. Sehingga 

membutuhkan model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan 

anak tunagrahita.  

3. Gangguan Bicara Dan Bahasa 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan 

gangguan proses komunikasi, pertama; gangguan atau kesulitan bicara 

dimana individu mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan bunyi 

bahasa dengan benar sebagai contoh subtitusi bunyi menghilangkan 

bunyi dan gagap kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak 

tunagrahita yang mengalami gangguan bicara dibandingkan dengan 

anak-anak normal. Kelihatan dengan jelas bahwa terdapat hubungan 

yang positif antar rendahnya kemampuan kecerdasan dengan 

kemampuan bicara yang dialami. Kedua; hal yang lebih serius dan 

gangguan bicara adalah gangguan bahasa, dimana seseorang anak 
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mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan kosa kata 

serta kesulitan dalam memahami  aturan sintaksis dari bahasa yang 

digunakan.
33

    

4. Masalah Kepribadian  

Dalam kepribadian tercakup susunan fisik, karakter emosi, 

serta karakteristik sosial seseorang. Di dalamnya juga tercakup cara-

cara memberikan respon terhadap rangsangan yang datangnya dari 

dalam maupun dari luar, baik rangsangan fisik maupun rangsangan 

sosial.  

Dalam hubungan kesebayaan, seperti halnya anak kecil, anak 

tunagrahita menolak anak yang lain. Tetapi setelah bertambah umur 

mereka mengadakan kontak dan melakuakan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat kerja sama. Berbeda dengan anak normal, anak tunagrahita 

jarang diterima, sering ditolak oleh kelompok, serta jarang menyadari 

posisi diri dalam kelompok.
34
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
35

 

Tujuan penelitian diskriptif, yakni untuk menjelaskan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau daerah tertentu. Pada awalnya, penelitian deskriptif hanya untuk 

menggambarkan variabel-variabel tunggal.
36

  

Melihat lokasi dan yang hendak diteliti, peneliti akan terjun langsung 

ke lapangan guna mengetahui tentang kondisi tempat atau lapangan (field 

reseach) yang akan diteliti. Dengan respon partisipasi dari pihak lembaga, 

maka peneliti akan mengetahui kondisi dan mendapatkan informasi untuk 

penelitian ini.
37

 Jenis yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang 
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meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi 

yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai data.
38

  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena 

peneliti ingin mendsikripkan dan menganalisis pelaksanaan implementasi 

metode Jari Qur’an untuk meningkatkan kemampuan membaca tulis  

al-Qur’an di SMPLB Pertiwi Ponorogo.   

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument pengumpul 

data aktif. Kehadiran peneliti sebagai instrument pengumpul data aktif adalah 

untuk mengumpulkan hasil yang lebih maksimal dalam mengadakan 

observasi yang langsung dilakukan oleh peneiti dan untuk mengumpulkan 

arsip-arsip atau data yang ada di SMPLB Pertiwi Ponorogo sehubungan 

dengan pembelajaran Al-Qur‟an belum menggunakan metode Jari Qur’an. 

Sedangkan instrument pengumpulan data lain selain manusia adalah berbagai 

bentuk alat-alat bantu seperti berupa dokumen-dokumen yang dapat 

digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi 

sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara 

langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus 

yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan 

informan dan sumber data lainnya disini mutlak diperlukan.  
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di SMPLB Pertiwi Ponorogo yang terletak 

di jalan Anjarmoro no.62 Kota Ponorogo. SMPLB Pertiwi Ponorogo adalah 

tempat mempelajari cara membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar (Tartil). 

Dalam proses pembelajarannya, SMPLB Pertiwi Ponorogo telah 

menggunakan metode Jari Qur’an. Sekolah tersebut berdiri karena 

menyediakan pelayanan pendidikan terhadap anak- anak yang berkebutuhan 

khusus. Agar pemberian pengajaran terhadapa peserta didik disesuaikan 

dengan kebutuhan. SMPLB ini berdiri dikarenakan, pendiri melihat 

tunagrahita berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan membaca Al-

Qur’an untuk bekal di masa yang akan datang. Saat ini khususnya hanya 

diterapkan untuk kalangan anak-anak normal saja ataupun remaja saja 

melainkan untuk anak tunagrahita juga. 

4. Data dan Sumber Data  

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data seperti 

dokumen dan lain-lain.
39

 Data dalam penelitian ini akan menggali dari 

beberapa sumber untuk memperoleh data dan dokumen-dokumen. Dan 

beberapa sumber data yang dimanfaatkan peneliti, meliputi:  
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1. Sumber data utama (primer), yaitu sumber data yang diambil peneliti 

melalui wawancara dan observasi, sumber data tersebut meliputi 

a. Kepala sekolah SMPLB Pertiwi Ponorogo 

b. Guru kelas SMPLB Pertiwi Ponorogo,  

c. Siswa di SMPLB Pertiwi Ponorogo. 

Sebagaimana yang diungkapkan Moleong bahwa: kata-kata dan 

tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data 

utama. Sumber utama dicatat melalui catatan tertulis dan melalui 

perekaman video atau tape recorder, pengambilan foto atau film, 

pencatatan sumber data utama wawancara atau pengamatan berperan serta, 

sehingga merupakan hasil utama gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar dan bertanya.
40

 

2. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data di luar kata-kata dan 

tindakan yakni sumber data tertulis. Sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber dari buku, dokumen pribadi, dokumen resmi Kepala sekolah 

SMPLB Pertiwi Ponorogo, arsip dan lain-lain. Sumber data sekunder 

dapat diperoleh dari, dokumen, foto-foto dan sebagai pelengkap yaitu 

berupa tulisan, rekaman, gambar dan foto yang berhubungan dengan 

penerapan metode Jari Qur’an dalam pembelajaran membaca al-Qur’an. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data.
41

  

Pengumpulan data dalam penelitian ini, pengumpulan data akan 

dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

teknik interview (wawancara), teknik observasi dan teknik dokumentasi. 

a. Teknik Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, 

benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.
42

 

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi 

perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, 

waktu dan keadaan tertentu. Melalui observasi, peneliti kualitatif belajar 

tentang perilaku tersebut. Lebih lanjut pengumpulan data dapat dilakukan 

oleh menggunakan beberapa teknik populer digunakan sebagai berikut: 

Observasi partisipasi pasif adalah jadi dalam hal ini peneliti datang ke 
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tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut.
43

   

Observasi ini digunakan dalam analisis pelaksanaan metode Jari 

Qur’an serta keadaan siswa yang memiliki ketunaan. Adapun data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini adalah strategi dalam 

pelaksanaan metode Jari Qur’an dalam meningkatkan kemampuan baca 

tulis AL-Qur’an.  

b. Teknik interview (wawancara) 

Teknik interview (wawancara) adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban 

atas pertanyaan.
44

 Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur, karena bisa menanyakan hal-hal yang ada 

tanpa melihat pedoman wawancara. Wawancara ini digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data secara umum. Luas dan mendalam 

tentang hal-hal penting dan menarik untuk diteliti, yaitu tentang latar 

belakang munculnya Implementasi Metode Jari Qur’an Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa 

Berkebutuhan Khusus dan kontribusi Implementasi Metode Jari Qur’an 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa 
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Berkebutuhan Khusus  yang dilaksanakan di SMPLB Pertiwi Ponorogo. 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang Implementasi Metode Jari Qur’an 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa 

Berkebutuhan Khusus. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana pendapat 

para peserta setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode Jari 

Qur’an, maka peneliti akan bertanya langsung dengan para peserta yang 

mengikuti pembelajaran di SMPLB Pertiwi Ponorogo.   

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
45

 Peneliti akan melakukan dokumentasi pada pelaksanaan 

pembelajaran implementasi metode Jari Qur’an untuk meningkatkan 

kemampuan baca tulis Al-Qur’an. Hasil pengumpulan data melalui cara 

dokumentasi ini dicatat dalam transkip dokumentasi. 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam pola, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
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dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
46

 

Proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data, merupakan rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, 

dan fokus pada hal yang penting saja, dicari tema dan polanya. Dalam 

hal ini data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang masih kompleks tentang penerapan metode jari 

Qur’an dalam meningkatkan kemampuan baca tulis al-Qur’an di 

SMPLB Pertiwi Ponorogo dikumpulkan, kemudian direduksi dengan 

dipilih dan difokuskan, sehingga lebih sederhana.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data, penyajian data biasanya berbentuk teks naratif atau 

uraian singkat.  

Setelah makna direduksi, kemudian disajikan sesuai dengan pola 

dalam bentuk teks naratif, setelah seluruh data tentang penerapan 

metode jari Qur’an dalam meningkatkan kemampuan baca tulis al-

Qur’an di SMPLB Pertiwi Ponorogo terkumpul dan melalui proses 
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reduksi data, maka data tersebut disusun secara sistematis agar lebih 

mudah difahami.  

3. Konklusi 

Setelah melalui proses reduksi dan penyajian data, peneliti kemudian 

membuat kesimpulan, kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan 

akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
47

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa 

kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, 

tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri 

seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar 

belakangnya.
48

 Untuk mendapatkan keabsahan data peneliti melakukan uji 

kredibilitas, kredibilitas data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang 

diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya di lapangan. 

Teknik yang digunakan diantaranya yakni: 
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a. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.
49

 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data digunakan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Contoh, apabila kita mendapatkan data dari tiga sumber, 

kemudian data tersebut tentu tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam 

penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari ketiga 

sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

dengan tiga sumber data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengancara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian 
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kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar. 

Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya yang 

berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan 

data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. 

b. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya 

rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran 

tentang suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu 

perekam data dalam penelitian kualitatif seperti kamera, handycam, alat 

perekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang 

telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-
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data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen 

autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.
50

 

c. Mengadakan Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Membercheck adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data 

berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi 

apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak 

disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka 

peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa 

yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar 

informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan 

sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.
51

  

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Dalam buku metodologi penelitian kualitatif karangan Lexy J. 

Moleong dijelaskan bahwa prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.52 

 

                                                             
50

 Ibid.,275. 

51
 Ibid., 276. 

52
 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 127. 



51 
 

 

a. Tahap pra-lapangan 

1. Memilih lapangan, dengan memperoleh gambaran umum bahwa 

SMPLB PERTIWI Ponorogo yang belum menggunakan Metode Jari 

Qur’an dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an untuk anak 

tunagrahita. Peneliti melihat di SMPLB PERTIWI Ponorogo 

memiliki peserta didik tunagrahita yang mengalami kesulitan dalam 

belajar membaca Al-Qur‟an. 

2. Mengurus surat perizinan penelitian dari Dekan Fakultas Tarbiyah 

IAIN PONOROGO untuk diberikan secara formal kepada pihak 

lembaga. 

3. Membuat pertanyaan dan menyiapkan alat sebagai penunjang 

pelaksanaanpenelitian di SMPLB PERTIWI Ponorogo, sehingga data 

dapat diperoleh lebihmendalam. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi langsung pada SMPLB 

PERTIWI Ponorogo guna memahami fenomena yang ada. Peneliti 

melakukan proses wawancara dengan kepala sekolah SMPLB PERTIWI 

Ponorogo, serta peserta didik tunagrahita. Dalam tahap pelaksanaan, 

peneliti juga melakukan dokumentasi. 
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c. Tahap analisis data  

Tahap analisis data dilakukan untuk mengecek atau memeriksa 

keabsahan data dengan fenomena yang ada, dan dokumentasi untuk 

membuktikan keabsahan data.Setelah data terkumpul dilakukan analisa 

untuk mengungkap hal-hal yang perlu diungkap dan perlu digali lebih 

dalam lagi.Serta digunakan untuk menentukan hasil penelitian, agar 

diketahui hasil yang diteliti dapat dipercaya dan benar-benar valid. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah sekolah luar biasa Pertiwi Ponorogo 

Hiasan sejarah berdirinya SLB Pertiwi Ponorogo diawali pada tahun 

1975. Walaupun sebelum itu telah pernah diadakan survey jumlah anak luar 

biasa akan tetapi merupakan usaha yang terlepas dari rintisan sekolah ini. 

Para alumni alumni sekolah Guru Pendidikan Luar biasa di Ponorogo 

yang berjumlah lima orang, berkehendak merintis berdirinya suatu sekolah 

luar biasa di wilayah ini, karena sampai saat itu belum tersedia media 

pendidikan untuk para penyandang cacat. Setelah melalui beberapa 

pertemanan, mereka sepakat untuk merintis jalan dalam usaha dengan: 

a. Mengadakan survey dan observasi anak luar biasa  

b. Mengadakan pendekatan kepada beberapa pihak yang mungkin dapat 

mendukung 

c. Mencari promotor dan sponsor untuk naungan sekolah dikemudian hari. 

Berkat bantuan dan dorongan Kepala Kabin PDPLB Kabupaten 

Ponorogo (sekarang Kandep Dikbud),  
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beserta Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Dati II Kabupaten 

Ponorogo (sekarang Kanca Dinas P dan K), dan juga beberapa pihak lain, 

survey dan observasi dapat dilaksanakan dengan lancer, serta mendapatkan 

data yang cukup akurat sebagai modal dasar rintisan. 

Bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti sekali, karena empat 

dari lima alumni tersebut berstatus guru negeri. 

Setelah mendapatkan data sebagai modal, dimulailah mengadakan 

pendekatan. Pendekatan ini mempunyai tujuan pokok mencari tambahan 

dukungan dengan tema perlunya pelayanan bagi anak cacat di wilayah 

Kabupaten Ponorogo. Sebenarnyalah bahwa beberapa pihak mempunyai 

andil besar dalam rintisan sekolah ini, antara lain PGRI Cabang, DPD Golkar 

Kabupaten Ponorogo, DPRD Dati II Kabupaten Ponorogo, selain Kabin 

PDPLB dan Kantor Dinas PD dan K tentunya.  

Dari beberapa saran yang diperoleh, maka disusunlah suatu rencana 

matang tentang persyaratan pengajuan. Dengan mengingat alternatif dari 

Bidang Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 

Jawa Timur, pilihan utama pada Pertiwi Cabang kabupaten Dati II Ponorogo. 

Bertepatan dengan lahirnya Supersemar tanggal 11 Maret 1976,  SLB 

Pertiwi Ponorogo (diresmikan oleh Bapak Bupati Kdh Tk. II Ponorogo yang 

bernama H.Soemadi dan sekaligus dibentuk Badan Pembina Pertiwi Cabang 

yang mengurus penyelenggaraan berbentuk suatu Yayasan.   
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Ketika diresmikan sekolah menempati sebagian dari rumah warga 

dengan system sewa, tanggal 20 November 1976 sekolah dipindahkan dan 

menempati gedung baru di jl. Anjasmoro nomor 62, peresmiannya dilakukan 

Bapak Gubernur Kdh Tk.I Propinsi Jawa Timur (R.P Muhammad Noer). 

Pada tanggal 14 Januari 1978 Badan Pembina berubah menjadi 

Yayasan PLB Pertiwi Ponorogo disahkan dengan akte notaries RN 

Sinulingga Sh Nomor 19 tahun 1978. Berkaitan dengan perubahan nama 

organisasi, maka sejak tanggal 8 Januari 1983 nama Yayasan berubah pula 

menjadi Yayasan PLB Dharma Wanita Kab. Ponorogo sedangkan nama 

sekolah tetap dipertahankan menggunakan nama SLB (Sekolah Luar Biasa) 

Pertiwi Ponorogo.
53

  

2. Letak Geografis SMPLB Pertiwi Ponorogo     

SMPLB Ponorogo yang diselenggarakan oleh yayasan bernaung di 

bawah naungan departemen pendidikan dan kebudayaan, yang letaknya di 

desa Bangunsari, tepatnya di Jl. Anjasmoro No. 62 Telp. (0352) 481638. 

Adapun letak SLB Ponorogo di sebelah barat dibatasi oleh SD 

Bangunsari, disebelah timur dibatasi oleh kantor kecamatan kota, sebelah 

utara (depan) dibatasi dengan jalan Sisingamangaraja, sebelah selatan 

(belakang) dibatasi dengan Jl. Dieng. Walaupun SMPLB itu bertempat di 

kecamatan kota, namun suasana belajar tetap tenang, gedung sudah milik 
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sendiri, sehingga lingkungannya tepat untuk melaksanakan proses belajar 

mengajar.
54

  

3. Visi, misi, dan tujuan SMPLB Pertiwi Ponorogo  

Adapun Visi, misi, dan tujuan SMPLB Pertiwi Ponorogo adalah: 

a. Visi Sekolah :  

Imtaq, percaya diri, trampil, dan mandiri. 

b. Misi Sekolah: 

1. Mendidik siswa untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan 

keyakinannya. 

2. Meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui berbagai kegiatan. 

3. Mengembangkan kemampuan ketrampilan siswa, melalui pembinaan 

secara terprogram sebagai bekal kemandirian.  

4. Mempersiapkan siswa dalam mengahadapi tantangan dan 

perkembangan zaman. 

5. Mewujudkan hubungan yang harmonis antar guru, karyawan, orang 

tua murid dan masyarakat  

c. Tujuan Sekolah 

1. Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit kepada siswa untuk berfikir 

rasional.  
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2. Memberi bekal kepada siswa dapat menyesuaikan diri, meningkatkan 

kemampuan diri  dan memanfaatkan lingkungan . 

3. Menciptakan hasil pendidikan yang sesuai dengan peserta didik dan 

tuntutan lingkungan, khususnya dunia kerja. .
55

 

4. Struktur Organisasi 

Organisasi pendidikan merupakan kerangka atau bentuk yang menjadi 

wadah dari pada usaha kerja dalam suatu lembaga pendidikan. Dan dapat 

dilihat bagaimana bentuk dari urutan pemerintah dan wewenang serta sistem 

kerjasama yang terjadi dalam pendidikan tersebut. Struktur organisasi 

tersebut harus ada dalam suatu lembaga pendidikan.  

SMPLB Pertiwi Ponorogo adalah unit pelaksanaan teknis di bidang 

pendidikan dalam lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan. Untuk 

struktur organisasi lihat pada lampiran.
56

 

5. Keadaan Guru dan Siswa 

a. Keadaan Guru dan Karyawan 

Di Sekolah Luar Biasa secara umum keadaan guru dalam keadaan 

baik, yang mana di Sekolah Luar Biasa Ponorogo ini terdapat 12 orang 

ditambah 1 orang adsministrasi. Guru yang telah ada pada saat ini bisa 

dikatakan mencukupi karena banyak yang lulusan dari PLB  
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dan sudah S1. Sehingga memudahkan untuk proses belajar mengajarnya 

setiap hari. Untuk lebih jelasnya tentang data guru lihat lampiran.
57

   

b. Keadaan Siswa  

Setelah penulis mengadakan penelitian di SMPLB Pertiwi Ponorogo 

dan mengadakan wawancara maka dapat diketahui bahwa keadaan siswa 

yang ada di SMPLB Pertiwi Ponorogo tidak jauh berbeda dengan sekolah 

pada umumnya baik yang menyangkut kuantitas dan kualitasnya juga 

hampir sama dengan sekolah pada umumnya. Namun ada berbedaan dari 

metode dalam pembelajarannya karena disesuaikan dengan keadaan 

siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Peserta didik lebih 

dengan menggunakan pendekatan emosional sehingga peserta didik 

merasa nyaman dan tidak takut. Untuk lebih jelas jumlah siswa, lihat 

lampiran.
58

 

6. Sarana dan Prasarana SMPLB Pertiwi Ponorogo   

Sarana dan prasarana merupakan suatu perlengkapan yang harus ada 

dan merupakan tolak ukur terhadap tingkat kemajuan dan kualitas lembaga itu 

sendiri.  

Adapun sarana dan prasarana yang ada di SMPLB Pertiwi Ponorogo 

cukup memadai. Dapat kita ketahui bahwa SMPLB Pertiwi Ponorogo telah 
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mempunyai gedung sendiri dengan memiliki ruang belajar, ruang kepala 

sekolah, kamar mandi untuk guru dan siswa, ruang koperasi. Sedangkan 

sarana Sekolah Luar Biasa Ponorogo pada garis besarnya dapat 

dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu sarana langsung dan sarana tidak 

langsung.  

Adapun sarana langsung dan tidak langsung tersebut adalah:  

a. Sarana langsung yaitu semua sarana yang berhubungan dengan proses 

belajar mengajar secara langsung, atau dapat dikatakan sebagai alat 

pengajaran, sarana jenis ini mencakup:  

1. Tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, guru-guru dan tenaga 

adsministrasi. 

2. Kelengkapan klasikal seperti peralatan tulis menulis, buku bahan 

pelajaran, buku-buku perpustakaan, gambar-gambar, peta dan peraga 

lainnya.  

3. Alat perlengkapan 

4. Alat ketrampilan  

5. Alat-alat olahraga 

b. Sedangkan sarana tak langsung adalah setiap perlengkapan yang 

diperlukan tetapi sudah berhubungan langsung dengan proses belajar 

mengajar, sarana ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 
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1. Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang belajar siswa serta ruang 

adsministrasi.  

2. Ruang perpustakaan, ruang praktek, ruang kamar kecil/WC 

3. Ruang praktek  

4. Untuk penjahitan 

a. Untuk obras  

b. Untuk potong rambut/ salon 

c. Untuk kerajinan tangan  

5. Ruang kelas, kantor dan gedung  

6. Status kepemilikan tanah dan gedung.
59

 

B. Data Khusus   

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan data: 

1. Latar belakang implementasi metode Jari Qur’an di SMPLB Pertiwi 

Ponorogo. Sekolah SMPLB Pertiwi Ponorogo memiliki kurikulum yang sama 

dengan sekolah umum yaitu menggunakan kurikulum 2013 untuksemua 

pelajaran baik yang umum atau agama. Seperti yang sudah dijelaskan oleh 

bapak Samsul Hadi, S.Pd selaku guru kelas bahwa: “Kurikulum yang 

digunakan di SMPLB Pertiwi Ponorogo saat ini adalah kurikulum 2013”.
60
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 Tentu saja kurikulum 2013 di SMPLB sedikit berbeda dengan sekolah 

umum. Kurikulum ini dibuat sederhana disesuaikan dengan kemampuan. Hal 

tersebut diperjelas oleh bapak Samsul Hadi, S.Pd yang mengatakan:  

  “Kurikulum yang menyenangkan bahasa yang ringan serta materi yang 

tidak memberatkan siswa”.
61

  

  Hasil pengamatan penulis dalam merealisasikan kurikulum 

pembelajaran, pendidik membuat materi sesederhana mungkin agar siswa 

lebih memahami dengan pelajaran yang disampaikan. Dan materi yang 

diberikan adalah materi sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari siswa tunagrahita di masyarakat. Tidak semua materi diserap dengan 

baik. Bahkan ada yang tidak diserap sama sekali.
62

  

  Dengan adanya keadaan yang seperti itu berdasarkan observasi awal 

yang dilakukan peneliti di SMPLB Pertiwi Ponorogo pada tanggal 20 

Desember 2017. Diperoleh gambaran tentang implementasi metode jari qur’an 

untuk meningkatkan kemampuan membaca dikarenakan banyak sekali anak 

didik yang belum bisa membaca al-Qur’an. Mereka hanya bisa menghafal 

bacaan yang setiap hari mereka dengarkan. Namun untuk mengetahui teks 

dari kalimat yang dilafadkan peserta didik belum mampu untuk 

mengidentifikasi. Dalam kelas terdapat beberapa karakteristik kemampuan 

siswa. Ada yang bisa berhitung namun tidak dapat membaca, ada yang tidak 
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merespon rangsangan dan bisa tersenyum saja. Dengan segala keterbatasan 

yang berbagai macam tentunya dalam proses pembelajaran peserta didik tidak 

dapat dituntut untuk memiliki kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik 

yang tidak memiliki keterbatasan yang dimiliki siswa membutuhkan metode 

untuk membantu dalam mengahafal dan memahami baca tulias al-Qur’an. 

Sedangkan baca tulis sangatlah penting bagi mereka.
63

  

  Dalam pemahaman siswa tunagrahita banyak pelajaran yang tidak 

dapat diserap oleh siswa. Bisa menjawab pertanyaan namun setelah pelajaran 

akan lupa bila diminta untuk mengulangi lagi. Seperti yang telah disampaikan 

oleh ibu Siti Masnu’ah, S.Pd menerangkan: 

  “Siswa tunagrahita itu mereka terlihat dapat menangkap pelajaran 

dengan baik mbk, ditanya paham pasti jawab paham. Namun bila ditanyakan 

kembali sudah lupa apa yang dipelajari tadi”.
64

 

  Siswa tunagrahita sangat membutuhkan materi baca tulis al-Qur’an 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tentunya 

mereka tidak kalah saing dengan anak normal lainnya. Karena anak 

tunagrahita berbeda yang disebabkan IQ yang rendah dengan anak normal 

tentu saja memerlukan perlakuan khusus. Bapak Samsul Hadi,S.Pd juga 

menuturkan bahwa:  
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  “Anak tunagrahita juga memiliki kemampuan mental yang terbelakang 

dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Jadi yang terpenting adalah 

belajar dari yang dasar terlebih dahulu tidak yang langsung membaca tulisan 

arab yang sambung. Sehingga anak-anak tunagrahita sangat membutuhkan 

metode yang membantu untuk memahami bacaan al-Qur’an.”
65

   

  Selain itu kurangnya perhatian orang tua siswa dikarenakan kesadaran 

orang tua yang mengabaikan anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga untuk 

perkembangan siswa dipasrahkan kepada sekolah sepenuhnya.  

  “Kebanyakan siswa disini hanya diserahkan kepada pihak saja. 

Sehingga di rumah tidak tindak lanjut untuk pemahaman pelajaran terhadap 

siswa.padahal untuk siswa tunagrahita membutuhkan pendampingan untuk 

mengulang-ulang pelajarn agar tetap ingat.
66

  

  Hasil pengamatan peneliti siswa yang diantar sangat sedikit. Selain 

siswa berangkat sendiri dari rumah. Siswa tidak masuk tanpa alasan. Orang 

tuanya pun tak memberi motivasi terhadap siswa tersebut. Untuk berangkat 

sekolah.
67

 

  Dalam metode sebelum adanya Jari Qur’an belum ada yang dapat 

membantu siswa tunagrahita untuk mempermudah siswa dalam mengahafal, 

membaca maupun menulis huruf-huruf al-Qur’an. Dengan adanya metode Jari 
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Qur’an bisa membantu siswa tunagrahita. Seperti dituturkan bapak Samsul 

Hadi, S.Pd, selaku wali kelas,  

  “Sebelum menggunakan metode jari qur’an saya menggunakan 

metode yang hanya mengulangi apa yang saya katakan. Tentunya siswa 

mudah lupa bahkan ada yang sama sekali menyerap materi belum ada yang 

dapat membuat siswa selalu ingat”.
68

    

2. Strategi pelaksanaan metode Jari Qur’an, dengan memilih metode yang 

membuat mereka senang dan aktif dalam ketika mengikuti pembelajaran.  

 Pada pembelajaran ini menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab. Metode  ceramah metode yang menyampaikan materi yang dilakukan 

oleh pengajar. Metode Tanya jawab adalah cara penyajian menggunakan 

tanya jawab dengan bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada 

siswa.  Dijelaskan oleh bapak Samsul Hadi, S.Pd,  

“Dalam implementasi menggunakan metode ceramah serta metode 

tanya jawab. Agar siswa bisa fokus karena bila tidak dipanggil akan gagal 

fokus mbk”.
69

    

Menurut hasil pengamatan peneliti strategi yang digunakan adalah 

Hasil dari pengamatan penulis strategi yang digunakan  strategi pembelajaran 

langsung. Pembelajarn yang berpusat pada guru dan melibatbatkan siswa 
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secara langsung. Guru menyampaikan materi lalu menguji ketrampilan siswa 

dengan cara maju ke depan kelas.
70

  

  Karena dari jenis anak yang khusus sehingga dari guru memberi 

perlakuan pada anak juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. Dengan menggunakan pendekatan individu  mempunyai arti penting 

dalam bagi kepentingan pengajaran. Dengan menggunakan strategi 

pendekatan individual untuk menyelesaikan persoalan kesulitan belajar anak 

lebih muda dipecahkan dengan menggunakan pendekatan individual. Telah 

disampaikan oleh bapak Samsul Hadi,S.Pd bahwa, 

  “Dalam pelaksanaan implementasi metode jari qur’an menggunakan 

pembelajaran individu karena itu dasar dari pendidikan untuk anak-anak 

tunagrahita itu mestinya pembelajaran individu artinya masing-masing anak 

memerlukan perlakuan yang berbeda karena setiap anak memiliki kemampuan 

dan keterbatasan yang berbeda. Contohnya ada siswa yang dia daya 

tangkapnya baik daripada yang lain namun suka kurang konsentrasi sehingga 

harus sering dipanggil atau diberi tugas.”
71

   

  Materi yang digunakan dalam pelaksanaan Jari Qur’an berawal dari 

huruf hijaiyah terlebih dahulu. Karena banyak siswa yang belum pernah 

mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Walaupun terlihat kurang sesuai tapi 

ditinjau dari kemampuan siswa yang belum mumpuni untuk materi yang sulit 
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serta harus lebih telaten dalam membimbing siswa tunagrahita. Seperti yang 

telah diungkapkan oleh bapak Samsul Hadi, S.Pd,    

  “Ketika kita mendengar siswa SMP baru belajar huruf hijaiyah 

terllihat lucu, tapi itulah keadaan mereka yang dengan usia mental yang tidak 

sesusai dengan usianya ada yang 17
 
tahun usia mental 9 tahun itu makanya 

SMP baru belajar huruf hijaiyah.”
72

  

  Untuk materi yang digunakan harus dengan mudah tidak sama dengan 

siswa normal lainnya. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan siswa yang 

memiliki keterbatasan. Telah dituturkan oleh ibu Siti Masnu’ah, S.Pd   

  “Materi yang digunakan harus mudah mbk. Karena siswa tidak bisa 

menyerap materi yang sulit.”
73

 

  Berdasarkan pengamatan penulis di SMPLB Pertiwi Ponorogo proses 

pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur’an bagi siswa berkebutuhan khusus 

Tunagrahita menggunakan metode jari Qur’an yang diselipi canda tawa agar 

siswa merasa rileks dan nyaman dalam pelaksanaan, dimana guru 

menggunakan media kertas karton yang didalamnya terdapat huruf hijaiyah 

yang berwarna warni sesuai dengan buku panduan jari Qur’an. Pada akhir 

pelajaran siswa diminta maju kedepan untuk menempelkan kertas yang 

bertuliskan huruf hijaiyah di kertas yang sudah disediakan. Untuk mengetahui 

hasil dari pelaksanaan metode Jari Qur’an, yang terakhir siswa juga diminta 
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untuk menulis kembali huruf hijaiyah Bapak Samsul Hadi, S.Pd 

mengungkapkan bahwa:  

  “Dalam penggunaan media disini media utama adalah jari. Untuk 

pendukungnya kertas karton dan kertas pelangi yang didalamnya ada tulisan 

huruf hijaiyah yang memudahkan siswa dalam menghafal. Jadi selain siswa 

tertarik pada media yang saya gunakan, mereka juga paham pelajaran yang 

disampaikan. Saya mempraktekkan lalu ditirukan oleh siswa.
74

 

  Siswa mampu meningkatkan ketrampilannya dalam menyusun huruf-

huruf hijaiyah di papan tulis. Siswa ketika menempelkan kertas huruf dipapan 

tulis bisa juga melatih ingatan untuk lebih lagi mengingat huruf-huruf 

hijaiyah.  

  “Pada akhir pelajaran siswa saya minta maju kedepan untuk 

menempelkan kertas yang bertuliskan huruf hijaiyah di kertas yang sudah 

saya sediakan. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan metode Jari Qur’an, 

yang terakhir siswa juga saya minta untuk menulis kembali huruf hijaiyah.”
75

   

  Adapun alur dan strategi pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur’an bagi siswa 

berkebutuhan khusus siswa tunagrahita di SMPLB Pertiwi Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 
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  Tahap pendahuluan: dibuka dengan salam dan do’a. Kemudian guru 

memandu yel-yel Jari Qur’an. Pembelajaran BTQ dilanjutkan dengan dengan 

siswa meregangkan jari-jari lalu di angkat ke atas.  

  Kegiatan inti, dilanjutnya siswa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah 

mulai dari awal hingga akhir pendidik menggunakan metode jari Qur’an 

dalam pembelajaran baca tulis Alquran dan diselingi dengan metode tanya 

jawab dan metode ceramah serta sedikit canda tawa untuk membuat rileks 

siswa tunagrahita. 

  Tahap penutup, Sebelum pelaksanaan implementasi diakhiri, pendidik 

meminta siswa untuk menempelkan kertas huruf di papan tulis serta disusun 

dengan benar sesuai yang ada dibuku Jari Qur’an. Kemudian berdoa dan 

ditutup dengan salam
76

  

3. Kontribusi pelaksanaan implementasi metode Jari Qur’an dalam 

meningkatkan kemampuan membaca tulis al-Qur’an di SMPLB Pertiwi 

Ponorogo. 

Metode ini adalah metode yang membuat siswa cinta terhadap al-

Qur’an dengan cara yang bisa dengan dongeng, permainan, dan hadiah. Di jari 

Qur’an huruf-huruf hijaiyah dikelompokkan menurut bentuk geometrisnya 

dan diasosiasikan dengan jari tangan. Gerak-gerak jari yang disertai lagu akan 
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mempercepat pengenalan anak-anak terhadap huruf hijaiyah itu dengan 

suasana penuh kegembiraan.   

Setelah belajar huruf hijaiyah dengan metode jari Qur’an siswa 

menunjukkan kemajuan yang tidak bisa menulis huruf hijaiyah dan 

membacanya. Sehingga metode itu sangat berguna untuk anak SMPLB 

Pertiwi Ponorogo.  

“Saya sekarang sudah bisa membaca jari Qur’an kak! Dulu saya belum 

bisa baca huruf hijaiyah”.
77

 

Hasil pengamatan penulis hal tersebut sesuai dengan di lapangan 

bahwa siswa tunagrahita dapat membaca dan menulis huruf-huruf hijaiyah 

sesuai dengan pengelompokkan jari Qur’an.
 78 

Siswa di SMPLB Pertiwi Ponorogo dalam pembelajaran metode Jari 

Qur’an dengan begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mereka 

mudah memahami dan menghafal huruf-huruf hijaiyah. Selain mudah 

diterapkan, metode tersebut juga dapat mempermudah siswa dalam 

menangkap materi baca tulis al-Qur’an. Hal tersebut diperjelas dengan 

ungkapam bapak Samsul Hadi, S.Pd yang menyatakan bahwa:    

“Yang saya rasakan pembelajaran dengan jari Qur’an, anak-anak 

ketika belajar huruf hijaiyah lebih aktif, lebih semangat, lebih termotivasi, 

yang akhirnya saya melihat anak-anak  cenderung senang belajar huruf 
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hijaiyah tanpa saya motivasi sudah termotivasi jadi mereka sudah belajar 

sendiri.  saya pun merasa terbantu sekali.”
79

 

Dilihat dari siswanya mereka bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran baca tulis al-Qur’an dengan metode Jari Qur’an, siswa pun tidak 

mengalami kesulitan dalam mempraktikkan ataupun mengingat huruf-huruf 

hijaiyah yang berbeda bentuknya. Serta dengan adanya yel yel, siswa pun 

lebih bahagia dalam memulai pembelajaran. Dengan hati terasa senang akan 

memudahkan siswa untuk menerima materi pembelajaran.
80

 Hal itu telah 

diungkapkan oleh siswa SMPLB bahwa:  

“Belajar Jari Qur’an mengasyikkan, selain itu mudah dan juga 

semangat saat mengikutinya.”
81

  

Dari hasil pengamatan penulis kontribusi implementasi metode Jari 

Qur’an adalah: 

Membuat anak suka megaji Alquran, tidak hanya sekedar bisa. Dalam 

pembelajaran Baca Tulis Alqur’an siswa tunagrahita bisa membaca dan 

menulis huruf-huruf hijaiyah dengan baik. 

Dalam metode ini huruf-huruf hijaiyah di kelompokkan dan di 

hafalkan bentuknya, sehingga memudahkan anak untuk mengingat, membaca 

dan menulisnya. Hal tersebut sesuai dengan dilapanagan bahwa siswa 
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tunagrahita dapat membaca dan menulis huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan 

pengelompokkan jari Qur’an.  

Dengan metode jari Qur’an ini siswa tunagrahita dapat memahami 

huruf-huruf hijaiyah dibandingkan dengan tidak menggunakan metode jari 

Qur’an.  

Cara yang digunakan sangat mudah dan menyenangkan dengan 

menggunakan berbagai macam warna sehinga menstimulus kreativitas anak. 

Seorang guru harus mempunyai keahlian dan kreativitas sendiri untuk 

mengajarkannya.  

Pembelajaran mengasyikkan, selain itu mudah dan juga semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
82
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

1. Analisis tentang latar belakang implementasi metode jari Qur’an dalam 

meningkatkan kemampuan baca tulis al-Qur’an. Dalam proses pembelajaran 

pendidik harus membuat suatu model yang dapat membantu mempermudah 

proses pembelajaran, sehingga upaya mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki 

anak tunagrahita tadi dapat dikembangkan dan menumbuhan motivasi belajar 

mereka.
83

 

Berkenaan dengan intelegensi merupakan fungsi yang kompleks yang dapat 

diartikan sebagai kemampuan untuk mempelajari informasi dan ketrampilan-

ketrampilan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi baru, 

belajar dari pengalaman masa lalu, berfikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara 

kritis, menghindari kesalahan-kesalahan, mengatasi kesulitan-kesulitan, dan 

kemampuan untuk merencanakan masa depan. Siswa tunagrahita memiliki 

kekurangan dalam semua hal tersebut. Kapasitas belajar siswa tunagrahita 

terutama yang bersifat abstrak seperti belajar dan berhitung, menulis dan 

membaca juga terbatas. Kemampuan belajarnya cenderung tanpa pengertian atau 
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cenderung belajar dengaan membeo yakni menirukan perkataan guru tanpa 

memahami maksudnya.
84

 

Di SMPLB Pertiwi Ponorogo baca tulis al-Qur’an menjadi bagian dari 

pembelajaran PAI yang materi pelajarannya berisi tentang pengetahuan agama. 

Tentunya didalam pelajaran PAI terdapat ayat-ayat Al-Qur’an yang harus dibaca 

dan harus dipahami oleh siswa SMPLB Petiwi Ponorogo. Tentunya dalam sebuah 

impian pasti ada halangan, siswa tunagrahita sangat membutuhkan materi baca 

tulis al-Qur’an untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Tentunya mereka tidak kalah saing dengan anak normal lainnya. Karena anak 

tunagrahita berbeda yang disebabkan IQ yang rendah dengan anak normal tentu 

saja memerlukan perlakuan khusus. Bapak Samsul Hadi,S.Pd juga menuturkan 

bahwa:  

“Anak tunagrahita juga memiliki kemampuan mental yang terbelakang 

dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Jadi yang terpenting adalah belajar 

dari yang dasar terlebih dahulu tidak yang langsung membaca tulisan arab yang 

sambung.”
85

   

Selain itu kurangnya perhatian orang tua siswa dikarenakan kesadaran orang 

tua yang mengabaikan anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga untuk 

perkembangan siswa dipasrahkan kepada sekolah sepenuhnya.  
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“Kebanyakan siswa disini hanya diserahkan kepada pihak saja. Sehingga di 

rumah tidak tindak lanjut untuk pemahaman pelajaran terhadap siswa.padahal 

untuk siswa tunagrahita membutuhkan pendampingan untuk mengulang-ulang 

pelajarn agar tetap ingat.
86

  

Dalam metode sebelum adanya Jari Qur’an belum ada yang dapat membantu 

siswa tunagrahita untuk mempermudah siswa dalam mengahafal, membaca 

maupun menulis huruf-huruf al-Qur’an. Dengan adanya metode Jari Qur’an bisa 

membantu siswa tunagrahita. Seperti dituturkan bapak Samsul Hadi, S.Pd, selaku 

wali kelas,  

“Sebelum menggunakan metode jari qur’an saya menggunakan metode yang 

hanya mengulangi apa yang saya katakana. Tentunya siswa mudah lupa bahkan 

ada yang sama sekali menyerap materi”.
87

    

Namun materi pembelajaran Baca Tulis Alquran yang ada dilembaga formal 

semakin lama semakin tidak mendapat perhatian khususnya disekolahan luar 

biasa. Hal ini karena kalah dengan pendidikan umum yang selalu berkembang 

dengan bertambahnya zaman. Maka dari itu pembelajaran Baca Tulis Alquran 

yang komplek dapat diperoleh dari muatan PAI yang ada disekolahan khususunya 

SMPLB Pertiwi Ponorogo. 

c. Analisis tentang strategi pelaksanaan implementasi metode jari Qur’an. Hasil 

akhir materi tidak akan tersampaikan dengan baik kepada siswa. Tidak hanya 
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fokus dengan dengan pembelajaran anak yang normal saja namun anak 

berkebutuhan khusus juga sangat memerlukan metode yang membantu siswa 

dalam memahami materi. Karena untuk siswa tunagrahita media pembelajaran 

adalah hal penting untuk menunjang pemahaman siswa.  

Dalam proses pembelajaran tentunya ada strategi yang digunakan dalam 

melaksanakan implementasi metode jari Qur’an guna tercapainya hasil belajar 

siswa. Strategi yang digunakan tentunya harus sesuai dengan kondisi siswa. 

Tentunya kita mengetahui banyak sekali strategi pembelajaran namun 

kebanyakan pendidik hanya memfokus pada anak normal yang bisa diterapkan 

strategi apa saja. Tanpa memperhatikan siswa khusus yang sangat membutuhkan 

strategi yang berbeda dengan anak normal lainnya. Maka dari itu pendidik juga 

harus memperhatikan siswa berkebutuhan khusus karena siswa memiliki hak dan 

keinginana yang sama dengan anak normal.  

Metode yang digunakan dalam implementasi metode Jari Qur’an adalah 

metode ceramah, metode ceramah merupakan metode penyajian pelajaran yang 

dilakukan guru secara lisan secara langsung terhadap siswa. Meski metode ini 

menuntut keaktifan guru daripada anak didik, tetapi metode ini tidak bisa begitu 

saja di tinggalkan karena di pedesaan masih menggunakan cara tradisional, yang 

kekurangan fasilitas.
88
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Selain metode ceramah juga menggunakan metode tanya jawab yaitu metode 

tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus 

dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada 

guru. Metode Tanya jawab adalah yang tertua dan banyak digunakan dalam 

proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.
89

 

Dijelaskan oleh bapak Samsul Hadi, S.Pd,  

“Dalam implementasi menggunakan metode ceramah serta metode tanya 

jawab. Agar siswa bisa fokus karena bila tidak dipanggil akan gagal fokus 

mbk”.
90

    

Hasil dari pengamatan penulis strategi yang digunakan  strategi pembelajaran 

langsung. Pembelajarn yang berpusat pada guru dan melibatbatkan siswa secara 

langsung. Guru menyampaikan materi lalu menguji ketrampilan siswa dengan 

cara maju ke depan kelas.
91

  

Pembelajaran langsung yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif 

untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. 

Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Fokus utama dari pembelajaran 

ini adalah pelatihan-pelatihan yang dapat diterapkan dalam proses.
92

 

Pendekatan yang digunakan untuk anak tunagrahita di SMPLB Pertiwi 

Ponorogo adalah dengan menggunakan pendekatan individu. Karena dari jenis 
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anak yang khusus sehingga dari guru memberi perlakuan pada anak juga berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan menggunakan pendekatan 

individu  mempunyai arti penting dalam bagi kepentingan pengajaran. Dengan 

menggunakan strategi pendekatan individual untuk menyelesaikan persoalan 

kesulitan belajar anak lebih muda dipecahkan dengan menggunakan pendekatan 

individual.
93

 Telah disampaikan oleh bapak Samsul Hadi,S.Pd bahwa, 

“Dalam pelaksanaan implementasi metode jari qur’an menggunakan 

pembelajaran individu karena itu dasar dari pendidikan untuk anak-anak 

tunagrahita itu mestinya pembelajaran individu artinya masing-masing anak 

memerlukan perlakuan yang berbeda karena setiap anak memiliki kemampuan 

dan keterbatasan yang berbeda. Contohnya ada siswa yang dia daya tangkapnya 

baik daripada yang lain namun suka kurang konsentrasi sehingga harus sering 

dipanggil atau diberi tugas.”
94

   

Tentunya sebagai guru PAI, harus bisa menyesuaikan materi yang digunakan 

untuk anak tunagrahita yang sederhana, ringan, bahasanya yang digunakan pun 

bahasa yang sudah familiar terhadap anak. Tentunya pendidik tidak bisa 

menggunakan bahasa-bahasa yang kurang familiar oleh siswa karena siswa sulit 

memahami apa yang dimaksud oleh pendidik. 
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Adapun alur dan strategi pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur’an bagi siswa 

berkebutuhan khusus siswa tunagrahita di SMPLB Pertiwi Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

a) Pembukaan dibuka dengan salam dan do’a 

b) Kemudian guru memandu yel-yel Jari Qur’an  

c) Pembelajaran BTQ dimulai dengan siswa meregangkan jari-jari lalu di angkat 

ke atas.  

d) Selanjutnya siswa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah mulai dari awal hingga 

akhir pendidik menggunakan metode jari Qur’an dalam pembelajaran baca 

tulis Alquran dan diselingi dengan metode tanya jawab dan metode ceramah 

serta sedikit canda tawa untuk membuat rileks siswa tunagrahita. 

e) Sebelum pelaksanaan implementasi diakhiri, pendidik meminta siswa untuk 

menempelkan kertas huruf di papan tulis serta disusun dengan benar sesuai 

yang ada dibuku Jari Qur’an 

f) Kemudian berdoa dan ditutup dengn salam
95

  

Pembelajaran Baca Tulis AL-Qur’an siswa tunagrahita dilaksanakan pada 

hari Kamis pukul 7.00 sampai pukul 7.30 WIB dengan menggunakan jari 

Qur’an. Dalam metode jari Qur’an terdapat beberapa bentuk atau gambaran 

yang harus digunakan pendidik dalam proses pembelajaran, yakni 

menggunakan jari kanan dan jari kiri sebagai media pembelajaran.  
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Antara jari kanan dengan jari kiri tidak sama dan keduanya terdapat 29 

huruf hijaiyah. 

Bentuk Pembelajaran Jari Qur’an 

a. Tangan kanan: 

1. Satu jari, jari telunjuk yakni huruf  َا 

2. Dua jari, jari telunjuk dan jari tengah yakni huruf   هَ  –َم  

3. Tiga jari, jari telunjuk, tengan dan jari manis yakni huruf   وَ  -قَ  –َف  

4. Empat jari, jari telunjuk, tengah, manis dan kelingking yakni huruf  –َد  

َز   –َر   -َذ   

5. Lima jari, jari telunjuk, tegah, manis, kelingking dan ibu jari yakni 

huruf َي  –َن  –َث  –َت  –َب   . 

b. Tangan kiri 

1. Satu jari, jari telunjuk yakni huruf   َء  

2. Dua jari, jari telunjuk dan jari tengah yakni huruf كَ  – ک 

3. Tiga jari, jari telunjuk, tengan dan jari manis yakni huruf 

لَ  –َش  –َس   

Empat jari, jari telunjuk, tengah, manis dan kelingking yakni huruf  َص- 

ظ –طَ  -ضَ   
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4. Lima jari, jari telunjuk, tegah, manis, kelingking dan ibu jari yakni 

huruf َغ  –َع  –َخ   -َح  –َج  
96

 

Dalam pembelajaran Baca Tulis Alquran berupa huruf-huruf hijaiyah 

siswa tunagrahita bisa membaca dengan baik dan lancer Akan tetapi masih 

banyak kesulitan siswa tunagrahita dalam hal menulis. Mereka belum bisa 

membedakan huruf  

ى –َن  –َث  -َت  - بَ  َل  –َش  –َس     

karena bentuk huruf yang sama dan lengkukan huruf yang 

melengkung. Dan juga kesulitan dalam menghafal yang lima jari karena harus 

dilafadzkan dengan cepat sesuai dengan lagu.
97

  

c. Metode jari Qur’an juga memiliki kontribusi terhadap siswa adalah:  

Membuat anak suka mengaji al-Qur’an, tidak hanya sekedar bisa. Dalam 

pembelajaran Baca Tulis Alqur’an siswa tunagrahita bisa membaca dan menulis 

huruf-huruf hijaiyah dengan baik.  

Materi dalam Baca Tulis Alquran meliputi: 

a. Tajwid 

Ilmu tajwid ialah memperbaiki atau membuat baik, dalam 

pengertian mengucapkan huruf-hurufnya, tertib dan memberikan hak 
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huruf itu. Di samping itu juga mengembalikan huruf dari tempat 

asalnya dan tempat keluarnya huruf-huruf itu.
98

 

b. Makhraj 

Makhraj ialah tempat keluarnya huruf dari organ-organ alat bicara. 

Makhraj itu berbeda-beda antara satu huruf dengan yang lain, 

misalnya:   

م  - ب  - و : و    keluarnya dari antara kedua bibir atas dann bawah agak 

direnggangkan; sedangkan ب dan م kedua bibir tersebut dirapatkan.  

ف     Keluarnya dari antara lapisan bibir sebelah bawah dengan dua 

buah gigi depan sebelah bawah. 

ي –ش  -ج    Keluarnya dari  antara tengah-tengah lidah, dan lekuk-lekuk 

sebelah atas.
99

 

Dalam hal tajwid ini siswa dapat mengucapkan huruf-huruf 

hijaiyah dengan baik. Dan dapat membedakan huruf satu dengan yang 

lainnya.
100

  

Hasil pengamatan penulis hal tersebut sesuai dengan di lapangan 

bahwa siswa tunagrahita dapat membaca dan menulis huruf-huruf hijaiyah 

sesuai dengan pengelompokkan jari Qur’an.
101
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Siswa di SMPLB Pertiwi Ponorogo dalam pembelajaran metode 

Jari Qur’an dengan begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran dan 

mereka mudah memahami dan menghafal huruf-huruf hijaiyah. Selain 

mudah diterapkan, metode tersebut juga dapat mempermudah siswa dalam 

menangkap materi baca tulis al-Qur’an. Hal tersebut diperjelas dengan 

ungkapam bapak Samsul Hadi, S.Pd yang menyatakan bahwa:    

“Yang saya rasakan pembelajaran dengan jari Qur’an, anak-anak 

ketika belajar huruf hijaiyah lebih aktif, lebih semangat, lebih termotivasi, 

yang akhirnya saya melihat anak-anak  cenderung senang belajar huruf 

hijaiyah tanpa saya motivasi sudah termotivasi jadi mereka sudah belajar 

sendiri.  saya pun merasa terbantu sekali.”
102

 

Jadi implementasi metode Jari Qur’an sudah tepat diterapkan bagi siswa 

yang berkebutuhan khusus di SMPLB Pertiwi Ponorogo dalam proses baca tulis 

al-Qur’an. Siswa tunagrahita begitu antusias dalam pelajaran PAI pada Baca 

Tulis Al-Qur’an dengan metode jari Qur’an.     
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai implementasi metode jari 

Qur’an dalam meningkatkan kemampuan baca tulis al-Qur’an bagi siswa 

berkebutuhan khusus di SMPLB Pertiwi Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018, peneliti ini lebih difokuskan pada siswa tunagrahita tingkat 

SMPLB maka bab akhir ini dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Latar belakang menggunakan metode jari Qur’an banyak sekali anak didik 

yang belum bisa membaca Al-Qur’an. Mereka hanya bisa menghafal 

bacaan yang setiap hari mereka dengarkan. Namun untuk mengetahui teks 

dari kalimat yang dilafadkan peserta didik belum mampu untuk 

mengidentifikasi. Kurangnya perhatian orang tua siswa terhadap 

perkembangan kemampuan siswa. Belum adanya metode untuk membantu 

siswa agar lebih cepat dalam baca tulis al-Qur’an. Sedangkan baca tulis 

sangatlah penting bagi mereka.  Siswa tunagrahita sangat membutuhkan 

metode untuk mempelajari materi baca tulis al-Qur’an untuk diterapkan 

85 
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dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sebagai pedoman untuk bekal 

hidup nanti.  

2. Strategi pelaksanaan metode jari qur’an yang adalah menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab. Strategi yang digunakan adalah strategi 

pembelajran langsung. Dengan menggunakan pendekatan individu. 

Sehingga siswa bisa tetap fokus. Dengan menyelipkan diselingi dengan 

metode tanya jawab dan metode ceramah serta sedikit canda tawa untuk 

membuat rileks siswa tunagrahita.  

3. Kontribusi dari implementasi metode Jari Qur’an sudah tepat diterapkan 

bagi siswa yang berkebutuhan khusus di SMPLB Pertiwi Ponorogo dalam 

proses baca tulis al-Qur’an. Dengan jari Qur’an, siswa mampu membaca 

dengan baik sesuai dengan makhraj dan tajwid. Siswa pun mampu 

menulis huruf hijaiyah dengan benar. Ketika belajar huruf hijaiyah lebih 

aktif, lebih semangat, lebih termotivasi.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi SMPLB Pertiwi Ponorogo sebagai masukan agar menambah buku 

pelajaran untuk menunjang pembelajaran baik itu siswa tunagrahita, 
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tunanetra, tunarungu dan tunadaksa.. sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan optimal. 

2. Bagi pendidik tetaplah sabar dan telaten dalam mengajar peserta didik, 

karena peserta didik akan paham jika pendidik mengajar denag diulang-

ulang secara terus menerus. Jangan hanya memakai satu dua metode saja 

dalam mengajar agar siswa paham dalam pembelajaran.  

3. Bagi peserta didik sebagai masukan tetap semangat dalam menuntut ilmu, 

selalu perhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan jangan sering-sering 

bertengkar didalam kelas.  

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti selanjutnya 

dan dapat dikembangkan kembali. Karena penelitian ini hanya terfokus pada 

implementasi baca tulis Alquran mengguanakan metode jari Qur’an bagi 

siswa tunagrahita.  
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