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ABSTRAK 

Prabowo, Adhe Yoni. 2019. Peran Guru dalam Mengatasi 

Kesulitan Membaca dan Menghafal Surah-surah al-

Qur’an Juz 30 untuk Anak Berkebutuhan Khusus 

SMALB (Studi Kasus di SLB Pesantren Sabillil 

Mutaqqin Takeran Magetan). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Kharisul Wathoni, M. Pd. I. 

Kata Kunci: Peran Guru, Kesulitan, al-Qur’an, ABK 

Pembelajaran al-Qur’an membaca dan menghafal 

surah-surah pendek di juz 30 terhadap siswa ABK yang 

memiliki kekurangan dari segi kognitif, kelainan fisik, dan 

mental tentu memiliki metode dan strategi yang berbeda 

dengan peserta didik yang normal pada umumnya. Guru 

mempunyai peran yang penting dalam menumbuh 

kembangkan kembali kegiatan rutin membaca surah-surah 

pendek  di al-Quran bagi peserta didiknya agar kemampuan 

membaca dan menghafal siswa ABK menjadi baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendiskripsikan 

kesulitan yang di temui peserta didik di SLB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran ketika membaca dan menghafal 

al-Qur’an juz 30. (2) Memaparkan faktor yang 

mempengaruhi peserta didik di SLB Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran mengalami kesulitan ketika membaca dan 

menghafal al- Qur’an juz 30. (3) Mendiskripsikan peran 

guru dalam mengatasi kesulitan membaca dan menghafal 



 

 

surah al Qur’an juz 30 untuk siswa berkebutuhan khusus di 

SLB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan 

teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan 

dokumnetasi. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan kesimpulan (verification). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: (1) Kesulitan yang dialami oleh peserta didik 

SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran dalam 

membaca dan menghafalkan surah-surah juz 30 di al-Qur’an 

begitu kompleks dan mendasar. Mereka yang memiliki 

keterbatasan dalam IQ dan mental mengalami bentuk 

kesulitan belajar disleksia atau kesulitan membaca, peserta 

didik rata-rata kesulitan mengenali bentuk huruf hijaiyah 

dan pelafalanya, mereka mudah lupa surah yang telah 

dihafalkan sebelumnya, sulit meluangkan waktu untuk 

belajar mengaji ketika di rumah dan tidak bisa berpergian ke 

TPQ sendirian. (2) Faktor penghambat yang berasal dari 

internal siswa ialah intelegensi atau kecerdasan, mereka 

kebanyakan memiliki tingkat intelegensi yang rendah di 

perparah lagi dengan emosi mereka yang cenderung tidak 

stabil dan minat belajar al-Qur’an yang kurang. Faktor 

eksternal siswa yang menghambat diantaranya belum 

tersedianya buku PAI untuk siswa ABK dan masih terdapat 

guru yang belum memiliki kompetensi menangani siswa 

ABK. (3) Banyak hal yang dilakukan oleh guru untuk 

mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik 

diantaranya, menyediakan waktu siswa ABK untuk belajar 

membaca dan menghafal surah-surah pendek di al-Qur’an, 



 

 

memberikan motivasi kepada peserta didik akan pentingnya 

belajar al-Qur’an, menggunakan metode pembiasaan atau 

pengulangan untuk belajar membaca dan menghafal surah-

surah pendek di al-Qur’an, membatasi materi pelajaran al-

Qur’an dan surah-surah yang di hafalkan. 



 

 
 



 

  



 

 

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   :  Adhe Yoni Prabowo 

NIM   :  210315164 

Fakultas  :  Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Program Studi  :  Pendidikan Agama Islam 

Judul Skripsi : Peran Guru dalam Mengatasi 

Kesulitan Membaca dan Menghafal 

Surah-surah al-Qur’an Juz 30 untuk 

Anak Berkebutuhan Khusus SMALB 

(Studi Kasus di SLB Pesantren 

Sabillil Mutaqqin Takeran Magetan) 

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah 

diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya 

saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh 

perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di 

ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan 

tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari 

penulis. 

 

 

Ponorogo, 25 November 2019 

 
Adhe Yoni Prabowo 

 



 

  



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berinteraksi dengan al-Qur’an merupakan 

salah satu pengalaman beragama yang berharga bagi 

seorang muslim. Pengalaman interaksi dengan al-

Qur’an dapat terungkap atau diungkapkan melalui 

lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik berupa 

pemikiran, pengalaman spiritual. Setiap muslim 

berkeyakinan bahwa al-Qur’an adalah wahyu Allah 

Swt. Yang diturunkan kepada umat manusia sebagai 

petunjuk dan bimbingan hidup. Al-Qur’an 

diturunkan untuk petani sederhana maupun ahli 

metafisika, dan mengandung berbagai tingkat 

pengertian bagi semua jenis pembacanya.1 

Perkembangan dan kemajuan berfikir 

manusia senantiasa disertai oleh penurunan wahyu 

yang sesuai dan dapat memecahkan problem-

problem yang dihadapi oleh kaum setiap rasul saat 

itu, sampai perkembangan itu mengalami 

kematanganya. Allah menghendaki agar risalah 

Muhammad Saw. muncul di dunia ini. Maka 

diutuslah beliau saat manusia sedang mengalami 

kekosongan para rasul, untuk menyempurnakan 

bangunan saudara-saudara pendahulunya (para rasul) 

 
1Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis 

(Yoyakarta: TH-Press, 2007), 11. 
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dengan syariatnya yang universal dan abadi serta 

dengan kitab yang diturunkan kepadanya, yaitu al-

Qur’anul Karim.2 

Kitab umat Islam yang sangat istimewa ini 

tidak dapat dirasakan manfaatnya dan 

keistimewaanya apabila kita sebagai umat Islam 

tidak bisa membaca dan memahaminya. Dalam al-

Qur’an surah al Alaq 3-5 Allah berfirman: 

َن َما لَۡم يَۡعلَۡم    ,ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَمِ  ,ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرم   نَسَٰ  َعلََّم ٱۡۡلِ

“Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah.Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam.Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya.”3 

  Setiap individu, khususnya umat Islam 

mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai 

pentingnya membaca al-Qur’an secara rutin di 

kehidupanya sehari-hari. Ada yang menganggap 

membaca al-Qur’an penting dilakukan setiap hari 

dan ada individu yang mengkhusukan membaca al-

Qur’an pada waktu tertentu dan pada tempat-tempat 

tertentu, misalnya pada malam jum’at tengah malam 

di serambi masjid atau dimakam tokoh tertentu. Ada 

juga kelompok yang hanya membaca surah-surah 

tertentu dalam al-Qur’an dan pada waktu-waktu 

 
2Manna’ Khalil al-Qattan, Studi ilmu-ilmu al-Qur’an, terj. 

Mudzakir AS (Jakarta: Litera AntarNusa, 2004), 10. 
3Syeikh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad al-Syeikh, al-

Qur’an dan Terjemahanya (Madinah al-Munawarah:Mujamma’ Malik 

Fahd li Thiba’at Al-Musyaf Asy-Syarif, 1418 H), 1079. 
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tertentu juga, misalnya membaca surah yasin pada 

mada malam jum’at saja sehingga melahirkan tradisi 

yasinan. 

  Anggapan seperti diataslah yang membuat 

banyak muslim yang kesulitan membaca al-Qur’an. 

Terutama bagi orang tua yang berpendapat bahwa 

membaca al-Qur’an tidak penting dilakukan setiap 

hari tentu juga akan mempengaruhi hal yang kurang 

baik terhadap anaknya. Orang tua jarang mengaji al-

Qur’an dirumah tetapi menyuruh anaknya untuk 

membaca al-Qur’an, sebenarnya maksud seperti ini 

baik akan tetapi akan lebih baik jika orang tua 

tersebut juga memberikan keteladan membaca al-

Qur’an setiap hari pada anaknya. 

  Ketidakmauan membaca al-Qur’an secara 

rutin ini jika berjalan dalam jangka waktu yang lama 

maka anak akan kehilangan kemampuan membaca 

al-Qur’an. Keterampilan membaca al-Qur’an bisa 

berkurang atau bahkan hilang sama sekali jika tidak 

membiasakan membaca kitab ini. 

  Selain membaca, menghafalkan al-Qur’an 

sangatlah penting bagi setiap muslim, terutama 

menghafal surah-surah pendek yang terdapat di juz 

30. Hal ini dikarenakan surah-surah pendek akan di 

baca setiap individu ketika ia melakukan sholat.  

  Selaku pengajar al-Qur’an haruslah 

mempunyai tujuan dan mendorong anak didik untuk 
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menghafalnya. Namun yang diutamakan ialah 

hafalan yang mampu memahami pengertian dan 

kesanggupan menjelaskanya, serta memilih ayat-ayat 

yang tepat dengan perkembangan kemampuan 

kebanyakan anak didik. Seperti pada tingkat dasar, 

dipilihkan surah-surah yang pendek dan mudah.4 

  Sejak al-Qur’an diturunkan hingga kini 

banyak orang yang menghafal al-Qur’an. Lahirlah 

lembaga-lembaga pendidikan menghafal al-Qur’an, 

baik untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. 

Beberapa perguruan tinggi Islam mempersyaratkan 

hafalan al-Qur’an bagi calon mahasiswanya.5 

  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 

Bab II pasal 3, disebutkan bahwa Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

 
4Muhammad  Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran 

Agama Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 72. 
5Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, 23. 
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mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

berdemokratis serta bertanggungjawab.6 

  Tujuan pendidikan nasional dan tujuan 

pendidikan Islam secara khusus mempunyai tujuan 

yang sama. Sama-sama mempunyai tujuan 

membentuk manusia yang unggul, tidak hanya 

unggul dengan kecerdasan pikiran tapi juga unggul 

dengan keimanan yang dimiliki. 

  Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

tempat dimana peserta didik mengasah 

kemampuanya dan membentuk karakternya. 

Pendidik mempunyai tugas yang berat dalam proses 

pendidikan, selain melakukan sebuah pengajaran 

atau transfer ilmu pengetahuan guru juga harus 

memberikan keteladanan yang baik bagi peserta 

didiknya untuk menanamkan moral dan kepribadian 

yang baik bagi peserta didik. 

  Pentingnya akan membaca dan menghafal 

surat-surat pendek di dalam al-Qur’an bagi umat 

Islam terlebih bagi mereka yang masih diusia 

sekolah dan ketidakmauan peserta didik untuk 

membaca dan menghafal membuat tidak sedikit dari 

mereka yang belum memiliki kemampuan bacaan 

dan hafalan yang baik. Oleh karena itu disinilah 

peran seorang pendidik yang harus bisa 

 
6 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan 

Hidup (Yogyakarta: Pustakka Ifada, 2003), 2. 
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menanamkan kebiasaan membaca dan menghafal al-

Qur’an apabila orang tua peserta didik tidak bisa 

melakukanya. 

  Dalam Undang-Undang RI No. 2 tahun1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan 

Luar Biasa ialah pendidikan yang khusus 

diselanggarakan untuk peserta didik yang 

menyandang kelainan fisik dan atau mental. 

Pendidikan tersebut, menurut PP. No. 72 tahun 1991 

bertujuan membantu peserta didik agar mampu 

mengembangkan sikap dan keterampilan sebagai 

pribadi maupun anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta 

dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia 

kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.7 

  Pembelajaran al-Qur’an membaca dan 

menghafal surah-surah pendek di juz 30 terhadap 

peserta didik yang memiliki kekurangan, kelainan 

fisik, dan mental tentu memiliki metode dan strategi 

yang berbeda dengan peserta didik yang normal pada 

umumnya. Oleh karena itu disini diperlukan 

kreatifitas dan kesabaran para pendidik untuk 

melakukan pembelajaran tersebut. 

 
7 Hidayat, Yayan Heryana, Atang Setiawan, Bimbingan Anak 

Berkebutuhan Khusus (Bandung: UPI Press, 2006), 10. 
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  Kemampuan peserta didik yang berbeda-beda 

ini menjadi wajar karena lingkungan tempat mereka 

tinggal serta latar belakang keluarga mereka yang 

juga berbeda. Selain itu antara peserta didik satu 

dengan lainya memiliki motivasi belajar membaca 

dan menghafal al-Qur’an yang berbeda dan tingkat 

keterbatasan mereka berbeda pula karena peserta 

didik ini merupakan anak berkebutuhan khusus. 

Pemilihan metode dan strategi mengajar yang baik 

serta pengemasan materi yang akan diajarkan akan 

berpengaruh terhadap seberapa besar keberhasilan 

dalam sebuah pengajaran. 

  Dari hasil wawancara singkat saya terhadap 

salah satu guru yang mengajar di SLB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran Magetan beliau 

mengungkapkan bahwa anak berkebutuhan khusus 

adalah suatu anak yang unik, seorang guru dituntut 

harus kreatif dan memiliki strategi yang baik dalam 

belajar mengajar untuk membangkitkan motivasi 

anak dalam belajar al-Qur’an. Dalam pembelajaran 

membaca dan menghafal al-Qur’an seorang guru di 

sekolah ini harus senantiasa merefresh hafalan surah-

surah peserta didik  agar mereka senantiasa 

mengingat hafalan surah yang telah di pelajari dan 

tidak mudah lupa.8 

 
8Lihat Transkip Wawancara Nomor 08/W/02-IV/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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  Maka dari itu sekolah, dan khususnya guru 

pendidikan agama Islam mempunyai peran yang 

penting dalam menumbuh kembangkan kembali 

kegiatan rutin membaca surah-surah pendek  di al-

Quran bagi peserta didiknya agar kemampuan 

membaca dan menghafal peserta didik menjadi baik. 

Hal ini mungkin akan sulit dilakukan mengingat 

banyak faktor yang membuat peserta didik kesulitan 

dalam melakukanya, selain ini dihadapkan dengan 

anak berkebutuhan khusus ada juga faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan 

pembelajaran ini. 

  Dari berbagai permasalah yang timbul diatas 

dan mengingat akan pentingnya membaca al-Qur’an 

dan menghafal surah-surah pendek bagi umat Islam, 

maka peneliti akan mengangkat judul penelitian 

“Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Membaca 

dan Menghafal Surah-surah al-Qur’an Juz 30 untuk 

Anak Berkebutuhan Khusus SMALB” (Studi Kasus 

di SLB Pesantren Sabillil Mutaqqin Takeran 

Magetan) 

B. Fokus Penelitian 

Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga dan 

lainya yang dimiliki peneliti, maka peneliti 

memfokuskan penelitianya pada satu fenomena yang 

akan diteliti oleh peneliti secara mendalam. Fokus 

penelitian yang akan diteliti ialah peran guru dalam 

mengatasi kesulitan membaca dan menghafal surah-
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surah al-Qur’an juz 30 untuk anak berkebutuhan 

khusus jenjang SMALB di Pesantren Sabillil 

Mutaqqin Takeran Magetan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang 

masalah diatas, maka dapat penulis rumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Kesulitan apa saja yang di temui peserta 

didik SLB Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran Magetan ketika membaca dan 

menghafal al-Qur’an juz 30 ? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peserta 

didik di SLB Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran Magetan mengalami kesulitan ketika 

membaca dan menghafal al-Qur’an juz 30? 

3. Bagaimana peranan guru dalam mengatasi 

kesulitan membaca dan menghafal surah al 

Qur’an juz 30 untuk siswa berkebutuhan 

khusus di SLB Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran, Magetan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka 

peneliti memiliki tujuan penelitian yang ingin 

dicapai, yaitu: 

1. Mendiskripsikan kesulitan yang di temui 

peserta didik di SLB Pesantren Sabillil 
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Muttaqin Takeran ketika membaca dan 

menghafal al-Qur’an juz 30. 

2. Memaparkan faktor yang mempengaruhi 

peserta didik di SLB Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran mengalami kesulitan 

ketika membaca dan menghafal al- Qur’an 

juz 30 

3. Mendiskripsikan peranan guru dalam 

mengatasi kesulitan membaca dan menghafal 

surah al Qur’an juz 30 untuk siswa 

berkebutuhan khusus di SLB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan suatu telaah komprehensif sehingga 

dapat diambil manfaat, diantaranya: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian dan karya ilmiah ini dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa luar biasa dalam membaca dan 

menghafal al-Qur’an juz 30 dan bagaimana 

mengatasinya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti : Dapat menambah wawasan 

dan pengalaman dalam hal penelitian. 

b. Bagi lembaga : Diharapkan mampu 

dijadikan panduan atau pedoman 
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keilmuan serta pengetahuan tentang 

pembelajaran al-Qur’an untuk siswa ABK 

c. Bagi guru : Dapat dijadikan bahan 

masukan tentang bagaimana 

pembelajaran al-Qur’an untuk siswa ABK 

agar lebih maksimal. 

d. Bagi siswa : Sebagai motivasi untuk lebih 

semangat dalam belajar dan menuntut 

ilmu. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat mendapatkan uraian yang jelas 

dari pemaparan karya ilmiah ini, penulis menyusun 

sistematika pembahasan yang dibagi menjadi enam 

bab sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis 

akan memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi 

skripsi ini mulai dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan yang 

menjadi akhir dari bab ini 

BAB II : Pada bab ini berisi telaah hasil 

penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai 

kesulitan belajar, kesulitan membaca dan menghafal 

al-Qur’an, dan anak berkebutuhan khusus. 

BAB III : Pada bab ini berisi metode 

peendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. 
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BAB IV : Pada bab ini berisi deskripsi data 

secara umum dan deskripsi data secara khusus. 

Adapun data umum meliputi sejarah berdirinya 

Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran, Status lembaga tersebut, visi dan misi, letak 

geografis, dan sarana prasarana. Sedangkan data 

khususnya ialah sesuai dengan rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian. 

BAB V :  Analisis data atau pembahasan 

tentang kesulitan siswa SMALB PSM Takeran 

dalam membaca dan menghafal al-Qur’an Juz 30 

dan faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana 

peran guru mengatasi kesulitan tersebut. 

BAB VI : Pada bab ini berisi penutup yang 

merupakan bab terakhir dala skripsi ini, yang 

didalamnya berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

  

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai panduan agar tidak terjadi kesalahan 

maka perlu adanya pemanfaatan teori yang relevan 

untuk menjelaskan fenomena pada suatu situasi, 

peneliti juga melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus 

penelitian yang saya kerjakan, sehingga dapat 

digunakan untuk bahan telaah pustaka pada 

penelitian ini, penulis mengangkat skripsi dari: 

Pertama Skripsi dengan judul, “Pembiasaan 

Membaca Asmaul Husna Sebelum Pembelajaran 

untuk Meningkatkan Akhlak Al-Karimah di MTS Al-

Bajuri Klaten Gegeran Sukorejo Ponorogo”, yang 

diteliti oleh Adi Putra Wijaya pada tahun 2017.1 

Dengan rumusan masalah a) bagaimanakah akhlak 

siswa di Mts al-Bajuri, Klaten, Sukorejo, Ponorogo 

?b)bagaimanakah pembiasaan membaca asmaul 

husna sebelum pembelajaran sebagai upaya 

meningkatkan akhlakul karimah di Mts al-Bajuri, 

Klaten, Sukorejo, Ponorogo ?. Metode yang 

 
1 Adi Putra Wijaya, Skripsi, Pembiasaan Membaca Asmaul 

Husna Sebelum Pembelajaran untuk Meningkatkan Akhlak Al-Karimah 

di MTS Al-Bajuri Klaten Gegeran Sukorejo Ponorogo, 2017. 
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digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan jenis studi kasus. 

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana 

akhlak siswa di Mts al-Bajuri, Klaten, Sukorejo, 

Ponorogo, dan bagaimana pembiasaan membaca 

asmaul husna dilakukan setiap hari menjelang 

pelajaran dimulai.Kegiatan ini merupakan sarana 

agar siswa berdoa, mampu menghafal dan 

meneladani akhlak Allah Swt. yang terkandung di 

asmaul husna. 

Persamaan dengan skripsi saya yaitu sama-sama 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data yang sama. 

Perbedaanya skripsi saya berusaha memaparkan 

tentang kesulitan siswa berkebutuhan khusus dalam 

membaca dan menghafal al-Qur’an juz 30, faktor-

faktor yang mempengaruhi kesulitan tersebut dan 

peranan guru dalam mengatasi kesulitan membaca 

dan menghafal surah-surah al-Qur’an juz 30 yang 

berfokus pada anak berkebutuhan khusus jenjang 

SMALB di Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin, Takeran, Magetan. 

Kedua skripsi dengan judul “Pembiasaan 

Membaca al-Qur’an dan Asmaul Husna dalam 

Meningkatkan Religiusitas Siswa” studi kasus di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo yang di teliti 

oleh Wiji Eka Lestari pada tahun 2018.2 Dengan 

 
2 Wiji Eka Lestari, Skripsi, Pembiasaan Membaca al-Qur’an 

dan Asmaul Husna dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa studi kasus 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, 2018. 
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rumusan masalah: a) bagaimana latar belakang 

progam pembiasaan membaca al-Qur’an dan Asmaul 

Husna di MAN 2 Ponorogo ? b) bagaimana 

pelaksanaan progam membaca al-Qur’an dan 

Asmaul Husna di MAN 2 Ponorogo ? c) bagaimana 

dampak pembiasaan membaca al-Qur’an dan 

Asmaul Husna terhadap religiusitas siswa di MAN 2 

Ponorogo ? 

Pendekatan yang di gunakan saudari Wiji Eka 

Lestari adalah kualitatifsama dengan pendekatan 

yang saya lakukan, pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara, observasi, dokumentasi dan 

dengan analisis data yang sama dengan yang saya 

gunakan. 

Adapun hasil penelitian dari saudari Wiji Eka 

Lestari adalah sebagai berikut: a) latar belakang 

pembiasaan membaca al-Qur’an dan Asmaul Husna 

di MAN 2 Ponorogo yaitu adanya keyakinan bahwa 

membacanya ialah suatu ibadah. b) membaca al-

Qur’an dan Asmaul Husna di MAN 2 Ponorogo 

dimulai pukul 06.45 secara bersama-samaselama 15 

menit dan di damping oleh guru yang mengajar di 

jam pertama. c) dampak pembiasaan membaca al-

Qur’an dan Asmaul Husna terhadap religiusitas 

siswa di MAN 2 Ponorogo adalah orang semakin 

tahu tentang agama maka tentu orang tersebut juga 

akan mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. 

Dampak lainya ialah siswa dapat melafadzkan al-

Qur’an dan Asmaul Husna lebih baik ketimbang 

sebelum ada kegiatan tersebut. 
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Perbedaanya dengan skripsi saya dengan skripsi 

saudari Wiji Eka Lestari ialah: skripsi saya berusaha 

memaparkan tentang kesulitan siswa berkebutuhan 

khusus dalam membaca dan menghafal al-Qur’an juz 

30, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan 

tersebut dan peranan guru dalam mengatasi kesulitan 

membaca dan menghafal al-Qur’an juz 30 yang 

berfokus pada anak berkebutuhan khusus jenjang 

SMALB di Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin, Takeran, Magetan. 

Ketiga skripsi dengan judul “Membentuk 

Karakter Religius dan Karakter Disiplin Siswa 

Melalui Pembiasaan Membaca al-Qur’an Setiap 

Pagi” studi kasus di MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal, 

Ponorogo yang di teliti oleh Dewi Patimah, pada 

tahun 2013.3 Dengan rumusan masalah: a) 

bagaimana karakter religious siswa dan karakter 

disiplin siswa sebelum diadakan pembiasaan 

membaca al-Qur’an setiap pagi di MA Ma’arif al-

Ishlah Bungkal, Ponorogo ? b) bagaimana 

pelaksanaan pembiasaan membaca al-Qur’an setiap 

pagi di MA Ma’arif al-Ishlah Bungkal, Ponorogo ? 

c) bagaimana karakter religious siswa dan karakter 

disiplin siswa setelah diadakan pembiasaan 

membaca al-Qur’an setiap pagi di MA Ma’arif Al-

Ishlah Bungkal, Ponorogo ? 

 
3 Dewi Patimah, Skripsi, Membentuk Karakter Religius dan 

Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembiasaan Membaca al-Qur’an 

Setiap Pagi studi kasus di MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo, 

2013. 
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Hasil penelitianya a) Sebelum ada pelaksanaan 

pembiasaan membaca al-Qur’an karakter religious 

dan disiplin siswa sangat kurang.Hal ini dibuktikan 

dengan banyak siswa yang masih terlambat dan 

melanggar tata tertib. b) Pelaksaan  pembiasaan 

membaca al-Qur’an dilaksanakan setiap pagi 

sebelum kegiatan  belajar mengajar dimulai, yang 

dibantu oleh guru yang mengajar dijam pertama. c) 

Setelah adanya pelaksanaan pembiasaan membaca 

al-Qur’an setiap pagi ada peningkatan karakter 

religious dan disiplin siswa. 

Persamaan penelitian saya dengan penelitian 

yang dilakukan saudari Dewi Patimah sama- sama 

menggunakan pendekatan kualitatif, jenis 

penelitianya yaitu studi kasus, teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Adapun perbedaanya skripsi saya dengan skripsi 

saudari Dewi Patimah ialah:  skripsi saya berusaha 

memaparkan tentang kesulitan siswa berkebutuhan 

khusus dalam membaca dan menghafal al-Qur’an juz 

30, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan 

tersebut dan peranan guru dalam mengatasi kesulitan 

membaca dan menghafal al-Qur’an juz 30 yang 

berfokus pada anak berkebutuhan khusus jenjang 

SMALB di Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin, Takeran, Magetan 
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B. Kajian Teori 

1. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam  

Secara etimologis, istilah pendidik dalam 

konteks pendidikan islam sering disebut dengan 

istilah murabbi, mu’allim, atau muaddib. 

Disamping istilah tersebut, pendidik juga sering 

diistilahkan dengan menyebut gelarnya, al-Ustadz 

atau al-Syekh.4 

Untuk menjadi seorang guru yang dapat 

mempengaruhi peserta didik kearah kebahagiaan 

dunia dan akhirat sesungguhnya tidaklah ringan, 

artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.5 

Ahmad Tafsir mengutip pendapat Soedjono 

dalam buku Heri Gunawan menyebutkan bahwa 

syarat guru dalam pendidikan islam adalah 

sebagai berikut: 

a. Tentang umur, harus sudah dewasa 

b. Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan 

rohani 

c. Tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli 

d. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.6 

Pendidikan agama meliputi berbagai bidang 

studi, sebagaimana yang ditetapkan dalam 

kurikulum masing-masing jenis dan tingkat 

 
4Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan 

Pemikiran Tokoh (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),163. 
5Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), 39-40 
6Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 

Tokoh, 172. 
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pendidikan; yaitu al- Qur’anul Karim, hadits, 

akidah, ibadah, sejarah, akhlak, dan pengetahuan 

lainya.7 

Al-Qur'an dapat membersihkan jiwa dan 

menjadikan seseorang berakhlak mulia. Namun 

itu bergantung pada pengaruh akhlak seorang 

guru. Jika akhlak guru sesuai dengan apa yang ia 

ajarkan, maka dengan sendirinnya peserta didik 

juga akan mengikutinya. 

Dibawah ini kami sebutkan peranan-peranan 

yang diharapkan dilakukan oleh seorang guru. 

1) Guru sebagai pengajar 

Guru bertugas memberikan pengajaran 

didalam sekolah. Ia menyampaikan pelajaran 

agar peserta didik memahami dengan baik 

semua pengetahuan yang disampaikan itu. 

2) Guru sebagai pembimbing 

Guru berkewajiban memberikan bantuan 

kepada murid agar mereka mampu 

menemukan masalahnya, memecahkan 

masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri, 

dan menyesuaikan diri dengan lingkunganya. 

3) Guru sebagai pemimpin 

Sekolah dan kelas adalah organisasi, dimana 

guru adalah sebagai pemimpinya. Guru 

berkewajiban mengadakan supervise atas 

kegiatan belajar murid, membuat rencana 

pengajaran bagi kelasnya, mengadakan 

 
7Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 71. 
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manajemen belajar sebaik-baiknya, 

melakukan manajemen kelas, mengatur 

disiplin kelas secara demokratis. 

4) Guru sebagai pribadi 

Sebagai pribadi guru harus memiliki sifat-

sifat yang disenangi oleh muridnya, oleh 

orang tua dan masyarakat. Sifat-sifat itu 

sangat diperlukan agar ia dapat 

melaksanakan pengajaran secara efektif8 

5) Guru sebagai inspirator 

Sebagai inspirator, guru harus dapat 

memberikan ilham yang baik bagi kemajuan 

belajar peserta didik. 

6) Guru sebagai motivator 

Guru sebagai motivator, guru hendaknya 

dapat mendorong peserta didik agar 

bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya 

memberikan motivasi, guru dapat 

menganalisis motif-motif yang 

melatarbelakangi peserta didik malas belajar 

dan prestasinya menurun disekolah. Setiap 

saat guru harus bertindak sebagai motivator, 

karena dalam interaksi edukatif tidak 

mustahil ada diantara peserta didik yang 

malas belajar dan sebagainya. 

 

 

 
8 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), 124-125 
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7) Guru sebagai pengelola kelas 

Guru sebagai pengelola kelas, hendaknya 

dapat mengelola kelas dengan baik, karena 

kelas adalah tempat berhimpun semua 

peserta didik dan guru dalam rangka 

menerima bahan pelajaran dari guru. 

8) Guru sebagai supervisor 

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat 

membantu, memperbaiki, dan menilai secara 

kritis terhadap proses pengajaran.9 

Peran pertama yang dapat dilakukan oleh 

guru dalam rangka mengatasi kesulitan peserta 

didik dalam membaca al-Qur'an adalah dengan 

pembelajaran observasional. Pembelajaran 

observasional adalah pembelajaran yang 

dilakukan ketika seseorang mengamati dan 

meniru perilaku orang lain dengan menggunakan 

kognitifnya dan bukan sebagai penguatan 

(reinforcement). Karena peserta didik adalah 

manusia biasa dan manusia memiliki tabiat 

meniru, memberi keteladanan adalah faktor 

penting dalam pendidikan dan pengajaran.10 

Peranan kedua yang dapat dilakukan oleh 

seorang guru dalam mengatasi kesulitan 

membaca al-Qur’an pada peserta didiknya adalah 

 
9 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam 

Interaksi Edukatif ”Suatu PendekatanTeoritis Psikologis” (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2005), 48. 
10 Thahroni Taher, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2013), 53-54. 
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dengan menggunakan pembelajaran yang 

menggunakan zona perkembangan proksimal. 

Zona perkembangan proksimal ini adalah sesuatu 

yang masih belum dapat dikerjakan seorang anak 

sendiri. Tetapi benar-benar dapat dikerjakan 

dengan bantuan teman atau orang dewasa yang 

kompeten. Beberapa guru menyebutkan saat 

pengajaran ketika seorang peserta didik atau 

sekelompok peserta didik berada tepat pada titik 

kesiapan untuk menerima konsep tertentu. 

Pembelajaran yang dilakukan adalah dengan 

menyediakan banyak dukungan kepada peserta 

didik selama tahap awal pembelajaran dan 

kemudian menghilangkan dukungan dan 

meminta anak tersebut memikul tanggung jawab 

yang makin besar begitu dia sanggup. Misalnya 

dengan bantuan guru, peserta didik sudah bisa 

membaca dan mengenal huruf hijaiyah dengan 

baik. Kemudian guru, dapat menyuruhnya untuk 

merangkai huruf-huruf hijaiyah tersebut sehingga 

menjadi satu kata.11 

Guru hanya merupakan salah satu di antara 

berbagai sumber dan media belajar. Maka 

dengan demikian peranan guru dalam belajar ini 

menjadi lebih luas dan lebih mengarah kepada 

peningkatan motivasi belajar peserta didik. 

Melalui perananya sebagai pengajar, guru 

diharapkan mampu mendorong peserta didik 

 
11Ibid.. 21. 
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untuk senantiasa belajar dalam berbagai 

kesempatan melalui berbagai sumber dan media. 

Guru hendaknya mampu membantu setiap 

peserta didik untuk secara efektif dapat 

mempergunakan berbagai kesempatan belajar 

dan berbagai sember serta media belajar. Hal ini 

berarti bahwa guru hendaknya dapat 

mengembangkan cara dan kebiasaan belajar yang 

sebaik-baiknya. Selanjutnya sangat diharapkan 

guru dapat memberikan fasilitas yang memadai 

sehingga peserta didik belajar dengan efektif.12 

 

2. Konsep Kesulitan Belajar 

a. Pengertian Kesulitan Belajar  

Dalam proses belajar mengajar disekolah 

sudah menjadi harapan setiap guru agar siswa-

siswinya dapat mencapai hasil yang sebaik-

baiknya, namun kenyataanya tidak selalu 

menunjukan apa yang diharapkan. Dengan kata 

lain guru sering menghadapi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

Dalam hal ini Syaiful Bahri Djamarah 

mengemukakan definisi kesulitan belajar sebagai 

berikut: 

Kesulitan belajar merupakan kondisi dimana 

anak didik tidak dapat belajar dengan 

baik,disebabkan adanya ancaman dan gangguan 

 
12Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 98. 
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dalam proses belajar yang berasal dari faktor 

internal siswa maupun dari faktor eksternal 

siswa”.13  

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi 

dimana anak didik tidak dapat belajar secara 

wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan 

ataupun gangguan dalam belajar.14 

b. Faktor-faktor Kesulitan Belajar 

Fenomena kesulitan belajar seorang siswa 

biasanya tampak jelas dari menurunya kinerja 

akademik atau prestasi belajarnya. Namun 

kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan 

munculnya kelainan perilaku siswa seperti 

kesukaan berteriak-teriak dalam kelas, mengusik 

teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah.15 

Secara garis besar faktor timbulnya kesulitan 

belajar terdiri atas dua macam: 

1. Faktor Internal Siswa 

Faktor internal siswa meliputi 

gangguan atau kekurangan kemampuan 

psiko-fisik siswa yakni: 

a) Yang bersifat kognitif (ranah cipta) 

antara lain seperti rendahnya 

kapasitas intelektual/intelegensi siwa. 

 
13Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 235. 
14Ibid., 233. 
15Ibid., 234. 
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b) Yang bersifat afektif (ranah rasa) 

antara lain seperti labilnya emosi dan 

sikap. 

c) Yang bersifat psikomotorik (ranah 

karsa) antara lain seperti 

terganggunya alat indera penglihatan 

dan pendengar (mata dan telinga).16 

2. Faktor Eksternal Siswa 

Yakni hal-hal atau keadaan yang 

datang dari luar diri siswa. Faktor 

eksternal siswa ini meliputi semua situasi 

dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak 

mendukung aktivitas belajar siswa. 

Faktor ini meliputi: 

a) Lingkungan keluarga, contohnya: 

ketidakharmonisan hubungan ayah 

dengan ibu, dan rendahnya kehidupan 

ekonomi keluarga. 

b) Lingkungan masyarakat contohnya: 

wilayah perkampungan yang kumuh 

(selum area) dan teman sepermainan 

yang nakal atau malas belajar 

c) Lingkungan sekolah, contohnya: cara 

penyajian materi belajar yang kurang 

baik oleh guru, guru tidak menguasai 

buku-buku pelajaran, alat pelajaran 

yang kurang lengkap, dan letak 

gedung yang dekat dengan keramaian 

 
16 Ibid., 235. 
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sehingga siswa sulit berkonsentrasi 

saat belajar. 

Selain faktor-faktor yang bersifat 

umum diatas, ada pula faktor lain yang 

juga menimbulkan kesulitan belajar 

siswa, ada beberapa penyebab kesulitan 

belajar diantaranya: 

a) Faktor keturunan/bawaan 

b) Gangguan semasa kehamilan, saat 

melahirkan atau premature 

c) Kondisi janin yang tidak menerima 

cukup oksigen atau nutrisi dan atau 

ibu merokok, menggunakan obat-

obatan dan meminum alkohol selama 

masa kehamilan 

d) Trauma pasca melahirkan 

e) Infeksi telinga yang berulang pada 

masa bayi dan balita.17 

 

c. Bentuk-bentuk kesulitan belajar yang dialami 

anak berkebutuhan khusus (ABK) 

1. Disleksia atau kesulitan membaca 

Disleksia atau kesulitan membaca 

adalah kesulitan untuk memakai simbol, 

huruf, dan angka melaui persepsi visual 

dan auditoris. Hal ini akan akan 

berdampak pada kemampuan membaca 

 
17 Apriana, Karakteristik Kesulitan Belajar , 

(http://aprianaputri16.blogspot.co.id/2014/02/karakteristik-kesulitan-

belajar.html, diakses pada 20 Maret 2019 

http://aprianaputri16.blogspot.co.id/2014/02/karakteristik-kesulitan-belajar.html
http://aprianaputri16.blogspot.co.id/2014/02/karakteristik-kesulitan-belajar.html
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pemahaman.  Adapun bentuk-bentuk 

kesulitan membaca diantaranya berupa: 

a) Penambahan (addition) 

Menambahkan huruf pada suku kata, 

contoh: gula-gulka, buku-bukuku 

b) Penghilangan (omission) 

Menghilangkan huruf pada suku kata, 

contoh: kelapa-lapa, kompor-kopor 

2. Disgrafia atau kesulitan menulis 

Disgrafia adalah kesulitan yang 

melibatkan proses menggambar simbol-

simbol bunyi menjadi simbol huruf atau 

angka. Kesulitan menulis tersebut terjadi 

pada beberapa tahap aktivitas menulis, 

yaitu: mengeja, mengeja adalah aktivitas 

memproduksi urutan huruf yang tepat 

dalam ucapan atau tulisan dari suku kata. 

3. Diskalkulia atau kesulitan berhitung 

Kesulitan berhitung adalah kesulitan 

dalam menggunakan bahasa simbol 

untuk berpikir, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide-ide yang 

berkaitan dengan kuantitas atau jumlah.18 

 

3. Pengertian Al- Qur’an 

Al-Qur'an adalah kalamullah yang 

diturunkan kapada Nabi Muhammad saw. 

 
18 Yulinda, “Bentuk Kesulitan Belajar ABK”, Magistra, 73 

(2010), 39. 
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menggunakan bahasa Arab, melalui malaikat 

Jibril. sebgai mukjizat dan argumentasi dalam 

misi kerasulannya, serta sebagai pedoman hidup 

untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Al-

Qur'an merupakan himpunan firman Allah 

dimana bagian isinya disebut dengan surat, dan 

rincian isi surat disebut dengan ayat.19 

Para ahli Ushul, Fuqoha dan ahli bahasa 

memberikan pengertian al-Qur’anul Karim 

dengan “Kalam Mukjizat” yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw. secara mutawatir 

dan membacanya ibadah. Oleh karena itu al-

Qur’anul Karim baik lafaz maupun makna 

berasal dari Allah Swt. bukan dari Rasul. Beliau 

hanya bertugas menyampaikan saja.20 

Wahyu pertama yang disampaikan kepada 

Nabi Muhammad adalah perintah untuk 

membaca, dan melalui membaca Allah 

mengajarkan manusia sesuatu atau pengetahuan 

yang tidak diketahuinya.21 Firman Allah yang 

turun pertama kalinya ialah surat al- Alaq 1-5 

sebagai berikut: 

َن ِمۡن َعلَق   ,ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَِّذي َخلَقَ  نَسَٰ ٱۡقَرۡأ  ,َخلََق ٱۡۡلِ

َن َما لَۡم يَۡعلَۡم   ,ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَمِ  ,َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرم   نَسَٰ  َعلََّم ٱۡۡلِ

 
 19Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual 

(Yogyakarta: Gama Media, 2005), 96. 
20 Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 72. 
21Maidir Harun, Munawiroh, Kemampuan Membaca dan 

Menulis al-Qur’an Siswa SMA (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan 

Badan Litbang dan Diklat Deartemen Agama RI, 2007), 7. 
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Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang Menciptakan, Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam,Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya.” 

 

Kata iqra’ yang terambil dari kata dasar 

qara’a pada mulanya berarti menghimpun. Arti 

kata ini menunjukan bahwa iqra’ yang 

diterjemahkan dengan “bacalah” tidak 

mengharuskan adanya suatu teks tertulis yang 

dibaca, tidak pula harus diucapkan sehingga 

terdengar oleh orang lain. Dalam kamus bahasa, 

ditemukan aneka ragam ari kata iqra’ tersebut 

diantara lain: menyampaikan, menelaah, 

membaca, memahami, meneliti, mengetahui 

cirri-cirinya dan sebagainya yang kesemuanya 

dapat dikembalikan kepada hakikat 

“menghimpun” yang merupakan akar arti kata 

tersebut.22 

Secara tersirat perintah membaca tersebut 

mengandung arti bahwa dengan membaca 

manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya dalam proses membaca ada dua 

 
22Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak, Membaca, Menulis, dan 

Mencintai al-Qur’an (Jakarta: Gema Ihsani Press, 2004), 20-21 
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aspek yang saling berhubungan dan merupakan 

sesuatu yang mesti ada yaitu pembaca dan 

obyek yang dibaca. Obyek bacaan inilah yang 

kemudian akan menjadikan si pembaca 

memperoleh pengetahuan baru dari yang 

dibacanya itu.23 

 

4. Kesulitan Membaca Al-Qur'an 

Di era globalisasi ini, banyak sekali 

pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat 

dikarenakan para generasi kita masih banyak 

yang belum mampu untuk membaca al-Qur’an 

secara baik apalagi memahaminya. Oleh karena 

itu, sebagai orang tua harus mengusahakan sedini 

mungkin untuk mendidik dan membiasakan 

membaca al-Qur’an.24 

Anak merupakan amanat Allah SWT. Tidak 

semua orang mendapatkan anugrah ini kecuali 

hanya orang-orang yang dikehendaki-Nya. 

Amanah ini harus dipelihara dengan baik dan 

terus menerus dengan memberinya pendidikan 

yang baik dan benar. Membaca sebagai aktifitas 

awal untuk bisa memahami al-Qur’an kiranya 

sangat perlu untuk diterapkan bagi anak-anak. 

Anak-anak haruslah sedini mungkin diajarkan 

 
23Maidir Harun, Munawiroh, Kemampuan Membaca dan 

Menulis al-Qur’an Siswa SMA, 7. 
24Nurhati, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca al-Qur’an Pada Siswa Kelas IX 

di SMPN 2 Donri-Donri Kabupaten Soppeng”, SLS, 2 (2014), 116. 
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membaca al-Qur’an agar muncul perasaan gemar 

membaca al-Qur’an, segingga menghasilkan 

generasi Qur’ani.25 

a. Kesulitan-kesulitan dalam Membaca al-

Qur'an 

Membaca hakekatnya adalah proses 

komunikasi antara pembaca dengan penulis 

melalui teks yang ditulisnya, maka secara 

langsung di dalamnya ada hubungan kognitif 

antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. 

Kegiatan membaca melibatkan tiga unsur, 

yaitu makna sebagai unsur isi bacaan, kata 

sebagai unsur yang membawa makna, dan 

simbol tertulis sebagai unsur visual.26 

Kemampuan peserta didik dalam 

membaca al-Qur'an adalah dasar untuk 

memahami apa yang terkandung dalam al-

Qur'an. Kemampuan membaca al-Qur'an 

pada peserta didik hendaknya dibentuk dan 

dilatih pada masa balita. Jika pelatihan 

membaca al-Qur'an ini dimulai ketika anak 

sudah beranjak dewasa atau remaja maka 

proses pembelajaran yang akan dilakukan 

cendrung lebih sulit dari pada dilakukan pada 

masa anak-anak. 

 
25 Hatta Abdul Malik, “Pemberdayaan Taman Pendidikan al-

Qur’an (TPQ) Al Husna  Pasadena Semarang,” Dimas, 2 (2013), 387. 
26Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Bandung: PT Rosda Karya, 2011), 143. 
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Membaca merupakan aktifitas kompleks 

yang mencakup fisik dan mental. Aktifitas 

fisik yang terkait dengan membaca adalah 

gerak mata dan ketajaman penglihatan. 

Aktifitas mental mencakup ingatan dan 

pemahaman.Orang dapat membaca dengan 

baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan 

jelas, mampu menggerakkan mata secara 

lincah, menginggat simbol-simbol bahasa 

dengan tepat, dan memiliki penalaran yang 

cukup untuk memahami bacaan.27 

Anak kesulitan membaca sering 

memperlihatkan kebiasaan membaca yang 

tidak wajar. Mereka sering memperlihatkan 

adanya gerakan-gerakan yang penuh dengan 

ketegangan seperti mengeryitkan kening, 

gelisah, irama suara meninggi, atau 

menggigit bibir. Mereka juga sering 

memperlihatkan adanya perasaan tidak 

nyaman yang ditandai dengan perilaku 

menolak membaca, menangis, atau mencoba 

melawan guru.28 

Anak berkesulitan membaca sering 

mengalami kekeliruan dalam mengenal kata. 

Kekeliruan jenis ini mencakup penghilangan, 

penyisipan, penggantian, pembalikan, salah 

ucap, pengubahan tempat, tidak mengenal 

 
27Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012), 158. 
28Ibid., 162. 
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kata, dan tersentak-sentak. Penghilangan 

huruf atau kata sering dilakukan oleh anak 

berkesulitan belajar membaca karena adanya 

kekurangan dalam mengenal huruf, bunyi 

bahasa (fonik), dan bentuk kalimat.29 

b. Faktor yang menyebabkan kesulitan 

membaca al-Qur’an 

 Setiap anak dikatakan unik. Dikatakan 

unik karena mereka tidaklah sama. Ada anak 

yang cepat menangkap respon dari luar, 

tetapi tidak sedikit yang lambat. Mereka 

memiliki alur perkembangan yang berbeda 

satu sama lain. Inilah yang dinamakan proses 

perkembangan hidup.30 

 Berikut ini kami jelaskan faktor-faktor 

yang membuat peserta didik sulit belajar al-

Qur’an. 

1. Faktor Internal 

a) Daya ingat anak rendah 

b) Terganggunnya alat-alat indra. 

Seseorang yang mengalami cacat 

mata tentu akan merasa kesulitan saat 

mempelajari hal-hal yang 

berhubungan dengan dunia 

penglihatan.  

c) Usia anak. Usia yang terlalu muda 

ataupun usia yang sudah terlalu tua 

 
29Ibid., 163-165. 
30 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak 

(Yogyakarta: Java Litera, 2011), 11. 
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dapat menyebabkan individu 

kesulitan untuk menerima materi 

belajar. 

d) Jenis kelamin. Jenis kelamin juga 

mempengaruhi hasil belajar anak. 

Anak perempuan biasannya lebih 

mudah belajar yang berhubungan 

dengan ilmu sosial dibanding ilmu 

pasti. Sedangkan, anak laki-laki lebih 

menyukai pelajaran yang langsung 

berhubungan dengan praktik. 

e) Kebiasaan belajar atau rutinitas.  

f) Tingkat kecerdasan (Intelegensi).  

g) Minat. Minat belajar yang tinggi 

dapat menuntun anak untuk belajar 

lebih baik lagi. 

h) Emosi (perasaan). Emosi juga 

mempengaruhi hasil belajar 

seseorang. Emosi itulah yang akan 

membantu mempercepat proses 

pembelajaran. 

i) Motivasi atau cita-cita. Motivasi 

memegang peranan penting dalam 

pencapaian keberhasilan sesuatu hal. 

j) Sikap dan perilaku. Dalam kondisi 

dan perilaku yang terganggu tentunya 

anak tidak dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. 

k) Konsentrasi. Anak dengan 

konsentrasi tinggi untuk belajar akan 
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tetap belajar meskipun banyak faktor 

memengaruhinya. 

l) Rasa percaya diri. Seseorang yang 

merasa dirinya mampu mempelajari 

sesuatu maka keyakinanya itu yang 

akan menuntunnya menuju 

keberhasilan. 

m) Kematangan atau kesiapan. Dalam 

belajar. kematangan atau kesiapan itu 

sangat menetukan. 

n) Kelelahan. Kelelahan yang dialami 

anak-anak dapat menyebabkan anak 

tidak bisa belajar secara optimal.31 

2. Faktor eksternal 

a) Faktor keluarga. Keluarga merupakan 

pusat pendidikan yang utama dan 

pertama. Tetapi dapat juga sebagai 

faktor penyebab kesulitan belajar. 

b) Suasana rumah. Suasana keluarga 

yang sangat ramai atau gaduh. tidak 

mungkin anak dapat belajar dengan 

baik. Hendaknya suasana di rumah 

selalu dibuat menyenangkan. tentram, 

dan damai. Keadaan ini akan 

menguntungkan bagi kemajuan 

belajar anak. 

c) Keadaan ekonomi. Ekonomi keluarga 

yang kurang mampu terkadang 

 
31Ibid., 19-25. 
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membuat anak lebih rajin dalam 

bekerja membantu orang tua mereka 

dari pada belajar. Dan untuk anak 

yang terlahir dalam keluarga ekonomi 

yang belebihan akan membuat mereka 

malas untuk belajar dan lebih memiih 

untuk bersenang- senang. 

d) Faktor sekolah. Yang dimaksud 

sekolah adalah semua komponen 

yang ada dalam sekolah maupun yang 

terjadi saat proses pembelajaran di 

kelas maupun du luar kelas. Semisal 

metode mengajar guru yang tidak 

sesuai dengan peserta didik ataupun 

sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah. 

e) Lingkungan sosial. Lingkungan sosial 

di sini adalah lingkungan tempat 

tinggal, aktivitas dalam masyarakat, 

dan juga teman sepergaulan. Diantara 

ketiga lingkungan sosial ini yang 

paling berpengaruh pada diri peserta 

didik adalah lingkungan teman 

sepergaulan. Karena teman bergaul 

mempunyai kesempatan yang lebih 

besar dan cepat masuk untuk 

memengaruhi temannya.32 

 
32 Abu Ahmad dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 85-92. 
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5. Kesulitan Menghafal al-Qur’an 

Dalam bahasa Indonesia menghafal berasal 

dari kata hafal yang berarti telah masuk dalam 

ingatan dan dapat mengungkapkan diluar kepala, 

sehingga berusaha meresapkan kedalam pikiran 

agar selalu diingat.33 

Sedangkan dalam bahasa arab menghafal 

berasal dari kata hifz bentuk masdar dari kata 

hafiza-yahfazu, dalam praktisnya berarti 

membaca dengan lisan sehingga menimbulkan 

ingatan dalam pikiran dan meresap masuk dalam 

hati untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari.34 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa menghafal al-Qur’an adalah proses 

membaca al-Qur’an secara berulang-ulang 

sehingga masuk kedalam ingatan. 

Menghafal al-Qur’an adalah wajib kifayah 

bagi umat islam, ini berarti bahwa orang yang 

menghafalnya tidak boleh kurang dari jumlah 

mutawatir sehingga tidak akan mengalami 

pemalsuan dan pengubahan, jika kewajiban ini 

telah dilaksanakan oleh sejumlah orang (yang 

mencapai mutawatir) maka gugurlah kewajiban 

tersebut dari yang lainya, jika belum maka 

berdosalah semua umat islam. Demikian pula 

mengajarkanya adalah wajib kifayah dan 

 
33 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 381. 
34 Zaki Zamani dan Muhammad Syukron, Menghafal al-Qur’an 

itu Gampang (Yogyakarta: Buku Kita, 2009), 20. 
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merupakan ibadah yang paling utama. 35Umat 

islam dituntut untuk menghafalkan sejumlah ayat 

al-Qur’anul Karim, sebagai bahan bacaan dalam 

shalatnya.36 

Pada masa Nabi Muhammad Saw. menerima 

wahyu al-Qur’an dari Allah Swt bangsa arab 

sebagian besar buta aksara (tidak pandai 

membaca dan menulis). Mereka belum banyak 

mengenal kertas sebagai alat tulis seperti 

sekarang, begitu pula membacanya. Oleh karena 

itu, setiap Nabi Saw. menerima wahyu selalu 

dihafalnya, kemudian beliau menyampaikan 

kepada para sahabat dan diperintahkanya pula 

untuk menghafal dan menuliskan di batu-batu, 

pelepah kurma, kulit-kulit binatang dan apa saja 

yang dapat dipakai untuk menulisnya pada masa 

itu. Tradisi pemeliharaan al-Qur’an dalam 

bentuk hafalan khususnya terus berlanjut dari 

generasi ke generasi hingga sampai sekarang.37 

Menghafal al-Qur’an urgen untuk 

dikembangkan di setiap lembaga pendidikan 

islam baik sekolah maupun madrasah karena 

merupakan usaha menjaga orisinalitas al-Qur’an 

yang mutlak menjadi kewajiban bagi umat islam, 

 
35 Zainal Abidin, Seluk-beluk Al-Qur’an (Jakarta: Rineka Cipta, 

1992), 182-183. 
36 Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 74. 
37 Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail, “Metode Tahfidz al-

Qur’an di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar,” Jurnal Ushuluddin, 1 

(Januari-Juni, 2016), 92. 
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membentuk pribadi yang mulia dan 

meningkatkan kecerdasan.38 

Dalam mengajarkan al-Qur’anul Karim, baik 

ayat-ayat bacaan, maupun ayat tafsir dan 

hafalan, kita bertujuan memberikan pengetahuan 

kepada anak didik yang mengarah kepada: 

a. Kemantapan membaca sesuai dengan syarat-

syarat yang telah ditetapkan, dan menghafal 

ayat-ayat atau surah-surah yang mudah bagi 

mereka. 

b. Kemampuan memahami kitab Allah secara 

sempurna, memuaskan akal, dan mampu 

menenangkan jiwa. 

c. Kesanggupan menerapkan ajaran islam 

dalam menyelesaikan  problema hidup 

sehari-hari 

d. Kemampuan memperbaiki tingkah laku 

murid melalui metode pengajaran yang tepat. 

e. Kemampuan memanifestasikan keindahan 

retorika dan uslub al-Qur’an 

f. Penumbuhan rasa cinta dan keagungan al-

Qur’an dalam jiwanya 

g. Pembinaan pendidikan berdasarkan sumber-

sumber yang utama dari al-Qur’anul Karim.39 

Kesulitan yang dihadapi oleh orang yang 

sedang dalam proses menghafal  al-Qur’an 

memang banyak dan bermacam-macam. Mulai 

 
38 Nurul Hidayah, “Strategi Pembelaajaran Tahfidz al-Qur’an di 

Lembaga Pendidikan,” Ta’alum, 1 (Juni, 2016), 71. 
39Ibid., 78. 
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dari pengembangan minat, menciptakan 

lingkungan, pembagian waktu sampai kepada 

metode menghafal al-Qur’an. Kesulitan yang 

dihadapi oleh para penghafal al-Qur’an itu secara 

garis besar meliputi:  

a. Lupa ayat yang dihafal 

Lupa adalah lawan dari ingat, 

menurut Al Jurjani yang dikutip dalam buku 

Ilham Agus Sugianto lupa adalah suasana 

tidak ingat yang bukan dalam keadaan 

mengantuk atau tidur, lupa merupakan suatu 

problem yang tidak hanya dialami oleh 

senagian kecil penghafal al-Qur’an, namun 

hamper seluruh para penghafal al-Qur’an 

mengalaminya. Hal yang biasa terjadi adalah 

bahwa ayat yang dihafal pagi hari dan telah 

dihafalkan dengan lancar, pada saat 

disetorkan kepada guru pengasuh, tidak ada 

satu ayatpun yang terbayang. 

b. Sulitnya membedakan ayat-ayat yang hampir 

sama 

Didalam al-Qur’an akan menjumpai 

ayat yang serupa tetapi tidak sama, 

maksudnya yaitu lafalnya sama akan tetapi 

beda pembahasan ataupun ayat tersebut sama 

pada awal ayat akan tetapi berbeda pada 

akhir ayat. 

c. Gangguan asmara 

Persoalan itu muncul karena 

mayoritas penghafal al-Qur’an itu berada 
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pada jenjang usia pubertas, sehingga mulai 

tertarik dengan lawan jenis.  

d. Sukar mengulang hafal (kurang dideres) 

Sukar mengulang hafalan dalam hal 

ini bisa terjadi karena antara lain: tingkat IQ 

rendah, pikiran sedang kacau atau fisik yang 

kurang fresh, disekitar sedang gundah 

sehingga sulit untuk berkonsentrasi. 

e. Melemahnya semangat menghafal al-Qur’an 

Melemahnya semangat menghafal 

biasanya terjadi pada waktu menghafal pada 

juz-juz pertengahan. Hal ini disebabkan 

karena jenuh ataupun kurang adanya target 

yang pasti dalam menghafal al-Qur’an. 

f. Tidak istiqomah dalam menghafal al-Qur’an 

Problem ini pun sering dihadapi oleh 

penghafal al-Qur’an penyebab antara lain 

terpengaruh teman yang bukan penghafal al-

Qur’an. 40 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan 

menghafal adalah kesehatan, kecerdasan, 

intelegensi, lingkungan, cara belajar, kebiasaan 

menghafal, dan frekuensi belajar. Adapun teknik 

mengingat memori ialah walaupun otak kita 

mampu menyimpan informasi yang dapat kita 

terima seumur hidup, tapi kita kemungkinan 

 
40 Ilham Agus Sugianto, Kiat Praktis Menghafal al-Qur’an 

(Bandung: Mujahid Press, 2004), 100-103. 
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mengingat informasi yang berarti dalam satu atau 

lain cara. Pada umumnya informasi yang 

menancap di kepala atau sangat mudah diingat 

adalah informasi yang meliputi satu atau lebih 

dari delapan unsure, berikut: Indra, intens, 

emosional, lain sendiri, kemampuan untuk 

bertahan, keutamaan pribadi, pengulangan dan 

pertama serta terakhir.41 Suatu hafalan apabila 

tidak disertai dengan pemahaman merupakan 

suatu hal yang akan sia-sia dan hanya menjadi 

sekedar bacaan biasa. 

 

6. Anak Berkebutuhan Khusus 

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Istilah anak berkebutuhan khusus 

berkembang seiring dengan munculnya 

paradigma baru pendidikan inkluisif, yang 

mewarnai setiap jalan  pendidikan anak 

Indonesia dalam menghadapi segala 

pandangan buruk tentang mereka. Adanya 

istilah anak berkebutuhan khusus bukan 

bertujuan untuk mengganti istilah anak 

penyandang cacat atau bagaimana, 

melainkan untuk pandangan yang lebih luas 

dan positif dengan kehadiran mereka yang 

beragam.  

 
41 Ida Hanif dan Hanifudin Mahadun, Metode Praktis: 

Menghafal Cepat Abad 21 Kontruktivisme (Jombang: LRTC, 2006), 11. 



43 

 

Ada beberapa pendapat tentang anak 

berkebutuhan khusus. Menurut Mohammad 

Takdir Ilahi dalam bukunya pendidikan 

inkluisif, “yang disebut anak berkebutuhan 

khusus adalah mereka yang memiliki 

kebutuhan khusus sementara atau permanen 

sehingga membutuhkan pelayanan 

pendidikan yang intens”.42Sedangkan 

menurut Aqila Smart dalam bukunya yang 

berjudul anak cacat bukan kiamat “anak 

berkebutuhan khusus adalah anak dengan 

berkarakteristik khusus yang berbeda dengan 

anak pada umumnya”.43 

Anak berkebutuhan khusus  (dulu di 

sebut sebagai anak luar biasa) di definisikan 

sebagai anak yang memerlukan pendidikan 

dan layanan khusus untuk mengembangkan 

potensi kemanusiaan mereka secara 

sempurna. Penyebutan sebagai anak 

berkebutuhan khusus, dikarenakan  dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini 

membutuhkan bantuan layanan pendidikan, 

layanan sosial, layanan bimbingan dan 

 
42Mohammad Takdir Illahi, Pendidikan Inkluisif  (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2013), 138. 
43 Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat  (Yogyakarta: 

Katahati, 2010), 33. 
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konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya 

yang bersifat khusus.44 

Dalam dunia pendidikan, kata luar 

biasa merupakan julukan atau sebutan bagi 

mereka yang memiliki kekurangan atau 

mengalami berbagai kelainan dan 

penyimpangan yang tidak dialami orang 

pada umumnya. Kelainan atau kekurangan 

yang dimiliki oleh mereka yang disebut luar 

biasa dapat berupa kelainan dari segi fisik, 

psikis, sosial dan moral. Kelainan dari segi 

fisik dapat berupa kecacatan fisik, misalnya 

orang tidak memiliki kaki sebelah kiri, 

matanya buta sebelah, dan sejenisnya. 

Kelainan dari psikis, atau aspek kejiwaan 

(psikologis, misalnya orang yang menderita 

keterbelakangan mental akibat dari 

intelegensi yang dimiliki dibawah normal.45 

b. Jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus 

Dalam dunia pendidikan, anak 

berkebutuhan khusus di klasifikasikan atas 

beberapa kelompok sesuai dengan jenis 

kelainan anak sebagai berikut:  

1. Anak Tuna Netra 

Adalah anak yang mempunyai 

kekurangan secara indrawi, yakni indra 

 
44 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rinekacipta, 

2008), 52. 
45 Abdul Hadis, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 

(Jakarta: Alfabeta, 2006), 4. 
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penglihatan. Meskipun indra 

penglihatannya bermasalah, intelegensi 

yang mereka miliki masih dalam taraf 

normal. 

2. Anak Tuna Rungu 

Adalah anak yang mempunyai  

kelainan pada pendengarannya. Mereka 

mengalami kesulitan dalam berinteraksi 

dan bersosialisasi terhadap orang lain 

terhadap lingkungan termasuk pendidikan 

dan pengajaran. Anak tuna rungu dibagi 

menjadi 2 yaitu, tuli (the deaf), dan 

kurang dengar (hard of hearing). 

3. Anak Tuna Daksa 

Adalah anak yang mempunyai 

kelainan pada tubuhnya yakni 

kelumpuhan. Anak yang mengalami 

kelumpuhan ini disebabkan karena polio 

dan gangguan pada syaraf motoriknya.46 

4. Anak Tuna Wicara 

Adalah anak yang mengalami 

kelainan pada proses berbicara atau 

berbahasa. Anak yang seperti ini 

mengalami kesulitan dalam berbahasa 

atau berbicara sehingga tidak dapat 

dimengerti oleh orang lain. 

 

 
46 Heri Purwanto, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 

(Bandung: UPI, 1988), 14. 
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5. Kelainan Emosi 

Adalah anak yang mengalami 

gangguan pada tingkat emosinya. Hal ini 

berhubungan dengan masalah 

psikologisnya. Anak yang mengalami 

kelainan emosi ini dibagi menjadi 3 

macam yaitu: 

a. Gangguan Perilaku, ciri-cirinya yaitu: 

Suka mengganggu di kelas, tidak 

sabaran, terlalu cepat beraksi, tidak 

menghargai orang lain, suka 

menentang, suka menyalahkan orang 

lain, sering melamun. 

b. Gangguan Konsentrasi 

(ADD/Attention Deficit Disorder), 

gejala-gejalanya terjadi paling sedikit 

selama 6 bulan. Gejala-gejala tersebut 

diantaranya yaitu: Tidak 

mendengarkan orang lain berbicara, 

sering gagal dalam memperhatikan 

objek tertentu, sering tidak 

melaksanakan perintah dari orang 

lain. 

c. Anak Hiperaktif (ADHD/Attention 

Deficit with Hiperactivity Disorder)  

Gejala-gejalanya yaitu: Tidak bisa 

diam, ketidakmampuan untuk 

memberi perhatian yang cukup lama, 

hiperaktivitas, canggung. 
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6. Keterbelakangan Mental 

Adalah anak yang memiliki mental 

yang sangat rendah, selalu membutuhkan 

bantuan orang lain. Berdasarkan 

intelegensinya, anak yang terbelakang 

mentalnya  terbagi menjadi beberapa 

bagian yaitu: 

a. Idiot, yaitu anak yang paling rendah 

taraf intelegensinya (IQ 0 - 20), 

perkembangan jiwanya tidak akan 

bertambah melebihi usia 3 tahun, 

meskipun pada dasarnya usianya 

sudah remaja atau dewasa. 

b. Imbesil, yaitu anak yang mempunyai 

(IQ 20-50), perkembangan jiwanya 

dapat mencapai usia 7 tahun, bisa 

diajari untuk memelihara diri sendiri 

dalam kebutuhan yang paling 

sederhana. 

c. Debil atau moron, yaitu anak yang 

mempunyai (IQ 50-70), 

keterbelakangan Debil tidak separah 

dua jenis diatas. Perkembangan 

jiwanya dapat mencapai hingga 10 ½ 

tahun. Orang Debil ini dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri. 

7. Psikoneurosis 

Anak yang mengalami psikoneurosis 

pada dasarnya adalah anak yang normal. 

Mereka hanya mengalami ketegangan 
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pribadi yang terus menerus, ketegangan 

tersebut tidak kunjung reda.47  

Psikoneurosis ini dibagi menjadi 3 

yaitu: 

a. Psikoneurosis kekhawatiran, Adalah 

anak yang mempunyai rasa khawatir 

yang berlebihan dan tidak beralasan. 

b. Histeris, adalah anak yang secara 

tidak sadar melumpuhkan salah satu 

anggota tubuhnya, sesunguhnya 

secara organis tidak mengalami 

kelainan. 

c. Psikoneurosis obsesif, adalah anak 

yang memiliki pikiran-pikiran dan 

dorongan-dorongan tertentu yang 

terus menerus. 

8. Psikosis 

Psikosis disebut juga dengan kelainan 

kepribadian yang besar karena seluruh 

kepribadian orang yang bersangkutan 

terkena dan orang tersebut tidak dapat 

hidup dengan normal. 

9. Psikopathi 

Adalah kelainan tingkah laku, 

maksudnya penderita psikopathi ini tidak 

dapat memperdulikan norma-norma 

sosial. Mereka selalu berbuat semaunya 

 
47 Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), 212. 
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sendiri tanpa mempertimbangkan 

kepentingan orang lain, hingga sering 

sekali merugikan orang lain. Dan 

penderita psikopathi ini tidak menyadari 

adanya kelainan pada dirinya.48 

c. Faktor Penyebab Gangguan pada Anak 

Berkebutuhan Khusus 

Penyebab gangguan pada individu 

berkebutuhan khusus secara umum yaitu: 

1. Faktor Neuorologi 

Yaitu adanya disfungsi pada Central 

Nervous System (CNS) atau sistem saraf 

pusat. 

2. Faktor Genetika 

Faktor genetika diduga menjadi faktor 

penyebab gangguan anak berkebutuhan 

khusus. Seperti pada gangguan kesulitan 

belajar diketahui merupakan gangguan 

yang sifat herditas. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa 35-45% dari individu yang 

mengalami kesulitan belajar memiliki 

orang tua dan saudara yang mengalami 

kesulitan belajar pula. 

3. Faktor Teratogenic 

Kerusakan perkembangan janin 

dimana faktor perantara yang dapat 

 
48 Ibid., 215. 
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menyebabkan cacat ataub kerusakan 

dalam perkembangan janin. 

4. Faktor Medis 

Faktor medis biasanya disebabkan 

karena kelahiran premature dan 

komplikasi pada saat lahir, rendahnya 

berat badan dan kekurangan oksigen 

pada proses kelahiran. 

5. Faktor Internal dan Eksternal 

Faktor dari dalam diri yaitu hambatan 

yang memiliki anak yang berasal dari 

dalam diri anak berupa anak lambat 

belajar, berkesulitan belajar, gangguan 

penglihatan, gangguan pendengaran, 

gangguan emosi dan perilaku, gangguan 

fisik dan motorik, gangguan intelektual, 

gangguan autistic, kelainan majemuk dan 

berbakat. Sementara faktor eksternal 

yaitu hambatan yang dimiliki anak 

karena faktor diluar anak, faktor tersebut 

berupa bencana alam, kemiskinan, 

narkotik dan obat-obatan terlarang.49 

 
49Nimatuzahro, Individu Berkebutuhan Khusus (Malang:UMM 

Press, 2016), 3. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan secara mendalam mengenai 

kesulitan para peserta didik dalam membaca dan 

menghafal al-Qur’an terutama surah-surah pendek di 

juz 30 pada jenjang SMALB di Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran Magetan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penjelasan 

secara aktual bagaimana kemampuan peserta didik 

dalam membaca dan menghafal surah-surah pendek 

di al-Qur’an. Data yang dihasilkan penelitian ini 

berupa kata-kata yang dipaparkan sesuai dengan 

yang terjadi di lapangan. 

Peneliti melakukan penelitian pada latar 

alamiah, yaitu peneliti memasuki dan melibatkan 

sebagian waktunya diruang kelas dimana subyek 

melakukan kegiatan membaca al-Qur’an. Metode 

yang digunakan dalam penelitian adalah pengamatan 

serta wawancara terstruktur dan wawancara 

informal, sehingga data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan 

demikian, laporan penelitian berisi kutipan- kutipan 

data untuk memberi gambaran penyajian laporan. 

Data berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi dan sebagainnya. 

Peneliti secara aktif berinteraksi secara 

pribadi. Proses pengumpulan data dapat diubah 
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tergantung pada situasi dan kondisi. Peneliti bebas 

menggunakan intuisi dan dapat memutuskan 

bagaimana merumuskan pertanyaan atau bagaimana 

melakukan pengamatan. Subyek yang diteliti pun 

diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan 

gagasan serta persepsinya serta berpartisipasi dalam 

analisis data. 

Penelitian ini lebih menekankan pada peran 

guru dalam mengatasi kesulitan yang dialami siswa 

SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran saat 

membaca dan menghafal surah-surah pendek di al-

Qur'an. Laporan penelitian ini berbentuk sederhana 

dan mudah dipahami dengan tanpa menggunakan 

teknik statistik yang komplek. Semua fakta, baik 

lisan maupun tulisan dari sumber data subyek yang 

telah diamaati secara mendalam dan dokumen terkait 

lainnya diuraikan apa adannya, kemudian dikaji dan 

disajikan seringkas mungkin untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini.  

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka 

pendekatan dalam penelitian ini mengarah pada 

pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode kualitatif karena mendapat 

wawasan tentang pembelajaran al-Qur’an siswa 

SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian studi kasus. Yaitu suatu penelitian 

yang dilakukamn secara intensif terperinci dan 

mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau 
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suatu gejala tertentu.1 Dalam hal ini studi kasus 

tentang peran guru dalam mengatasi kesulitan 

membaca dan menghafal surah-surah al-Qur’an juz 

30 untuk anak berkebutuhan khusus SMALB di SLB 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran. 

Lexy J. Moleong mendefinisikan 

sebagaimana dikatakan oleh Bogdan dan Taylor 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi kedalam 

variable atau hipotesis, tetapi pelu memandangnya 

sebagai bagian dari suatu keutuhan.2 

Metode penelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistic karena penelitianya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah. Obyek yang 

alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, 

tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran 

peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada 

obyek tersebut.3 

 

 
1 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 120. 
2 Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2005), 4. 
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2015), 14-15. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Pelaksanaan penelitian ini menuntut 

kehadiran peneliti di lokasi penelitian. Kehadiran 

peneliti ditempat penelitian sangat diutamakan, 

karena pengumpulan data harus dilakukan dalam 

situasi yang sesungguhnya. Selain instrument utama 

dalam penelitian, peneliti juga merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor 

hasil penelitian. Karena itu peneliti berusaha sebaik 

mungkin dalam mengumpulkan dan menyeleksi 

data-data yang relevan dan terjamin keabsahanya. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif 

ini sangat penting karena peneliti menjadi segalanya 

dari keseluruhan proses penelitian. Namun, 

kehadiran peneliti disini merupakan instrumen 

penelitian:4 

 Dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai pengumpul data secara penuh dan langsung. 

Peneliti akan mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dari subyek, yaitu dari pengamatan dan 

wawancara terkait dengan kesulitan siswa SMALB 

dalam membaca dan menghafalkan surah-surah juz 

30 di al-Qur’an, faktor yang mempengaruhinya 

mengalami kesulitan dan peran guru dalam 

mengatasi kesulitan siswa tersebut. 

 
4Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,169. 
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 Mengamati subyek yang diteliti dalam proses 

pembelajaran di beberapa kelas saat berlangsungnya 

pembelajaran al-Qur’an, menyebabkan peneliti tidak 

lagi dipandang sebagai peneliti asing, akan tetapi 

sudah menjadi bagian dari anggota kelas. Dengan 

tindakan demikian tanpa memandang apapun yang 

diperbuat oleh para subyek, peneliti memperoleh 

pengalaman menurut pandangan subyek itu sendiri. 

 Untuk mendukung pengumpulan data dari 

sumber data yang ada di lapangan, peneliti juga 

memanfaatkan alat perekam data, buku tulis, paper, 

dan juga alat tulis sebagai alat pencatat. Berdasarkan 

beberapa hal di atas maka kehadiran peneliti dalam 

penelitian ini merupakan suatu kewajiban. Karena 

penelitilah yang menjadi instrumen utama dalam 

penelitian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah 

Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran, Kec. Takeran, Kab. Magetan, Prov. Jawa 

Timur. 

Peneliti mengambil lokasi disekolah ini 

karena peneliti mempunyai pertimbangan atas 

kekhasan dan keunikan yang ada pada sekolah ini. 

SLB Pesantren Sabillil Muttaqin merupakan sekolah 

yang terletak di Desa Takeran dan menjadi sekolah 

satu-satunya yang menangani siswa berkebutuhan 
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khusus di wilayah tersebut. Latar belakang keluarga 

yang beragam, tingkatan ekonomi yang berbeda-

beda, serta peserta didik banyak berasal dari wilayah 

yang berbeda-beda menyebabkan peserta didik yang 

berada disekolah ini heterogen. Sifat sekolah yang 

heterogen ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri 

bagi peneliti dalam memilih lokasi ini. 

D. Sumber Data 

1. Data 

Data merupakan unit informasi yang 

direkam media yang dapat dibedakan dengan data 

lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem 

tertentu. Dan haruslah merupakan keterkaitan 

antara informasi. Dalam arti bahwa data harus 

mengungkapkan kaitan antara sumber informasi.5 

Adapun yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data yang sesuai dengan 

fokus penelitian yaitu tentang peran guru dalam 

mengatasi kesulitan membaca dan menghafal 

surah-surah al-Qur'an juz 30 untuk anak 

berkebutuhan khusus SMALB di SLB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran Magetan. 

Data dalam penelitian ini dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan 

 
5Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: 

Teras, 2011), 79. 
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atau yang memakai data tersebut. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang tidak secara langsung 

dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan 

dengan data tersebut.6 

2. Sumber Data 

Menurut Lofland sebagaimana dikutip 

Moleong sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.7Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini 

jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan 

tindakan.sumber data tertulis, foto dan statistik. 

a. Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang yang 

diamati atau diwawancarai merupakan 

sumber data utama. Sumber data utama 

dicatat melalui catatan tertulis, perekaman 

atau pengambilan foto. Pencatatan sumber 

data utama melalui wawancara atau 

pengamatan berperanserta merupakan hasil 

usaha gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar dan bertanya. Sumber data ini 

diperoleh dari Kepala Sekolah, Guru-guru, 

serta beberapa peserta didik SLB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran Magetan 

 

 

 
6Ibid.,80. 
7Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 157. 
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b. Sumber data tertulis 

Walaupun dikatakan bahwa sumber 

diluar kata atau tindakan merupakan sumber 

kedua, akan tetapi hal itu tidak bisa 

diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, 

bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan 

majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi dan dokumen resmi yang berada di 

SLB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

Magetan. 

c. Foto 

Sekarang ini foto sudah lebih banyak 

dipakai sebagai alat untuk keperluan 

penelitian kualitatif karena dapat dipakai 

dalam berbagai keperluan. Foto 

menghasilkan data deskriptif yang cukup 

berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya 

sering dianalisis secara induktif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data 

sekunder adalah seperti dokumen atau arsip-arsip 

dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam membicarakan metode penelitian 

terdapat teknik dan instrument pengumpulan data. 

Teknik dan instrument merupakan cara dan alat yang 
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digunakan dalam mengumpulkan data sebagai salah 

satu bagian penting dalam penelitian. Instrument 

yang digunakan dalam mengumpulkan data tidak 

dapat dipisahkan dengan teknik pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data tidak dapat dipisahkan 

dengan metode penelitian. Ketiganya saling 

berkaitan erat satu sama lainya.8 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subjek melalui wawancara dan 

observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi 

data diperlukan dokumentasi (tentang bahan yang 

ditulis atau tentang objek). Prosedur yang digunakan 

untuk mengumpulkan data saat pelaksanaan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Observasi Non Partisipan 

Metode observasi merupakan metode 

pengumpul data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki.9Pengamatan 

sendiri tidak mudah tidak cukup satu atau 

dua kali tapi perlu ketelatenan dan 

 
8Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), 165. 
9Supardi, Metodologi Penelitian (Mataram : Yayasan Cerdas 

Press, 2006), 88. 
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keseriusan. Untuk menerapkan metode ini, 

peneliti dituntut untuk menetap dalam satu 

kelompok atau komunitas lingkungan budaya 

yang ia teliti untuk suatu periode yang 

dianggap cukup untuk memperoleh data 

yang diperlukan.10 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data no 

participant observation. Observasi non 

partisipan merupakan suatu proses 

pengamatan observer tanpa ikut dalam 

kehidupan orang yang diobservasi dan secara 

terpisah berkedudukan sebagai pengamat11 

  Aspek observasi meliputi : 

a) Kesulitan apa saja peserta didik 

berkebutuhan khusus dalam belajar 

membaca dan menghafal al-Qur’an Juz 

30 serta peran guru dalam kegiatan 

belajar mengajar al-Qur’an 

b) Keadaan fisik, seperti letak geografis, 

sarana prasarana di SLB PSM Takeran 

c) Faktor yang mendukung dan 

menghambat proses  belajar membaca 

 
10 Basrowi dan Suwandi, Memahami Metode Penelitian 

Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158. 
11Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2005),161-162. 
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dan menghafal al-Qur’an Juz 30 pada 

peserta didik berkebutuhan khusus 

d) Peran guru yang dilakukan untuk 

mengatasi peserta didik  berkebutuhan 

khusus yang mengalami kesulitan 

membaca dan menghafal al-Qur’an Juz 

30. 

 

2.  Wawancara 

Wawancara adalah merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topic tertentu.12 

Dalam hal ini peneliti menggunakan 

teknik wawancara mendalam. Teknik ini 

menuntut peneliti untuk mampu bertanya 

sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis 

data tertentu sehingga diperoleh data atau 

informasi yang rinci. Hubungan antara 

peneliti dengan responden atau informan 

harus sudah dibuat akrab, sehingga subjek 

penelitian bersikap terbuka dalam menjawab 

setiap pertanyaan.13 

Dalam penelitian ini orang-orang 

yang akan diwawancarai adalah:  

 
12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 317. 
13 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif(Malang: UMM Press, 

2004), 72. 
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a. Kepala Sekolah Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

Magetan, yaitu untuk memperoleh 

informasi mengenai visi dan misi sekolah 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

peserta didik mengalami kesulitan 

membaca dan menghafal al-Qur’an Juz 

30 pada peserta didik berkebutuhan 

khusus. 

b. Guru/Ustadz SMALB Sekolah Sekolah 

Luar Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran Magetan, untuk memperoleh 

informasi tentang mengenai peran guru 

mengatasi kesulitan membaca dan 

menghafal al-Qur’an Juz 30 pada peserta 

didik berkebutuhan khusus. 

c. Siswa SMALB Sekolah Sekolah Luar 

Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran Magetan, untuk memperoleh 

informasi mengenai kesulitan apa saja 

yang mereka hadapi saat membaca dan 

menghafal al-Qur’an juz 30 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam 
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penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan 

lebih kredibel/dapat dipercaya apabila 

didukung oleh foto-foto atau karya tulis 

akademik dan seni yang telah 

ada.14Penelitian yang dilakukan terhadap 

informasi yang didokumentasikan dalam 

rekaman, baik gambar, suara, tulisan atau 

yang berbentuk rekaman. Hal ini bisa dikenal 

dengan penelitian analisis dokumen.15 

Dengan metode dokumentasi ini 

penulis memperoleh data tentang: 

a. Profil Sekolah Luar Biasa Pesantren 

Sabillil Muttaqin, Takeran Magetan. 

b. Sejarah berdirinya Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin, Takeran 

Magetan. 

c. Letak geografris Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin, Takeran 

Magetan. 

d. Visi dan misi Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin, Takeran 

Magetan. 

e. Struktur organisasi Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin, Takeran 

Magetan. 

 
14Ibid.,329. 
15 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), 321. 
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f. Sarana dan prasarana Sekolah Luar 

Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin, 

Takeran Magetan. 

g. Keadaan guru dan siswa Sekolah Luar 

Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin, 

Takeran Magetan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia darin 

berbagai sumber, baik data dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. 

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan 

melalui pengaturan data secara logis dan 

sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak 

awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga 

pada akhir penelitian (pengumpulan data).16 

Teknik analisis data kualitatif adalah 

proses mencari menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan-

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari dan membuat 

 
16Djunaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshu, Metodologi 

Penelitian Kualitatif (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 245-246 
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kesimpulan sehingga mudah dipahami diri 

sendiri maupun orang lain.17 

Analisi data dalam mengemukakan 

analisis data dalam penelitian kualitatif, maka 

dalam analisis data dilakukan secara terus 

menerus sampai mencapai keberhasilan, 

sehingga data yang diperoleh sudah benar-benar 

matang. Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisi data kualitatif, mengikuti 

konsep yang diberikan Miles Huberman, yaitu: 

 Gambar 3.1 analisis data kualitatif:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

a. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

 
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 244. 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan 
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kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Peneliti melakukan 

pengumpulan data di lokasi penelitian Sekolah 

Luar Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran. 

b. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat katagori. Dengan demikian 

data yang telah direduksikan memberi gambaran 

yang lebih jelas mengenai kesulitan siswa 

SMALB Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran dalam membaca dan 

menghafal surah-surah al-Qur’an juz 30, faktor 

yang mempengaruhi siswa mengalami kesulitan, 

dan peran guru mengatasi kesulitan tersebut. 

c. Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, 

matrik, network dan chart. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama 

penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi 

pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian.  
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d. Langkah yang akhir dalam penelitian ini yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.18 Setelah 

data tentang kesulitan siswa SMALB Sekolah 

Luar Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

dalam membaca dan menghafal surah-surah al-

Qur’an juz 30, faktor yang mempengaruhi siswa 

mengalami kesulitan, dan peran guru mengatasi 

kesulitan tersebut terkumpul dan sudah dapat di 

display dan telah didukung oleh data-data yang 

baik, melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang terseleksi maka dapat 

disajikan kesimpulan yang kredibel. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada 

dasarnya digunakan untuk menyanggah balik 

tentang penelitian kualitatif yang dikatakan tidak 

ilmiah, selain itu juga merupakan unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian 

kualitatif. 

Yang dimaksud dengan keabsahan data 

adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:19 

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar 

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan 

3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat 

dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 

 
18Ibid.,335-338. 
19Ibid.,320. 
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kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusanya.  

  Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui darikonsep kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reabilitas). Untuk menetapkan 

keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan.Pelaksanaan teknik pemeriksaan 

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 

empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability) 

dan kepastian (confirmability).20 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa teknik pemeriksaan untuk pengecekan 

keabsahan data. Teknik-teknik tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif 

merupakan instrumen itu sendiri. Keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada 

latar penelitian. 

2. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamat berarti mencari secara 

konsisten interpretasi dengan berbagai cara 

 
20Ibid.,324. 
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dalam kaitannya dengan proses analisis yang 

konstan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menemukan ciri-ciri dan unsur- unsur dalam 

situasi yang sangan relevan dengan persoalan 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal tersebut secara rinci. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Denzin membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. 

Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu infomasi yang di peroleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Hal ini dicapai dengan jalan 

sebagi berikut:21 

• Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. 

• Membandingkan apa yang dikatakan orang 

didepan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. 

• Membandingkan apa yang dikatakan tentang 

situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu. 

 
21Ibid.,330. 
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• Membandingkan keadaan dan prespektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan. 

• Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suaiu dokumen yang berkaitan. 

4. Pengecekan teman sejawat 

Teknik pengecekan teman sejawat ini 

bermanfaat dalam membentuk kepercayaan. 

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk 

menjaga peneliti untuk tetap jujur, memberi 

kesempatan untuk mengembangkan langkah-

langkah selanjutnya, kesempatan menguji 

hipotesis yang sedang berjalan, serta 

memberikan peneliti untuk merasakan secara 

mendalam.22 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

1. Penelitian Pra Lapangan dan Lapangan 

Tahap pra lapangan adalah kegiatan yang 

dilakukan peneliti dalam hal persiapan 

penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara : 

a. Menyusun rencana penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan berangkat 

dari permasalahan dalam lingkup peristiwa 

yang sedang terus berlangsung dan dapat 

diamati serta diverifikasi secara nyata pada 

saat berlansungnya penelitian. 

 
22Djunaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshu, Metodologi 

Penelitian Kualitatif ,..324. 
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b. Memilih lapangan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian, maka dipilih lokasi 

penelitian yang digunakan sumber data 

dengan mengasumsikan bahwa dalam 

penelitian kualitatif, jumlah informan tidak 

terlalu berpengaruh. 

c. Mengurus perizinan 

Mengurus berbagai hal yang diperlukan 

untuk kelancaran kegiatan penelitian. 

Terutama kaitannya dengan metode 

kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang 

bersangkutan biasanya dibutuhkan. 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh 

sebagai bekal legalisasi, maka selanjutnya 

proses penjajakan lapangan dan sosialisasi 

diri dengan keadaan. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

Ketika menjajaki dan mensosialisasikan diri 

di lapangan, maka kita perlu menentukan 

patner kerja yang dapat memberikan 

informasi tentang keadaan lapangan. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Peneliti hendaknya menyiapkan tidak hanya 

perlengkapan fisik, tetapi segala macam 

perlengkapan penelitian yang diperlukan. 

Misalnya surat perizinan, alat tulis, alat 

perekam, jadwal dan sebagainya. 
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Setelah di atas kita sebutkan tahapan 

dalam penelitian pra lapangan.Berikut ini 

kami berikan tahap-tahap penelitian di 

lapangan. Tahap pekerjaan lapangan dibagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu: 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan 

diri 

Untuk memasuki pekerjaan di lapangan, 

peneliti perlu memahami latar penelitian 

terlebih dahulu. Disamping itu, peneliti 

perlu mempersiapkan diri baik secara 

fisik maupun mental, disamping peneliti 

harus mengingat soal etika dalam 

penelitian. 

b. Memasuki lapangan 

Ketika memasuki lapangan, maka 

peneliti perlu memperhatikan keakraban 

hubungan dengan lingkungan sumber 

data. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan 

data 

Peneliti hendaknya memperhitungkan 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. 

Faktor-faktor pembatas tersebut 

hendaknya dijadikan untuk memutuskan 

apakah mengikuti permulaan, sebagian, 

separuh atau seluruh kegiatan subyek 

penelitian. Sehingga peneliti dapat 
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mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian  

2. Tahap Analisis Data 

 Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk 

laporan atau data terperinci. Laporan yang 

disusun berdasarkan data yang diperoleh 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan 

difokuskan pada hal-hal yang penting. 

 Data yang diperoleh dikategorikan menurut 

pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk 

matriks sehingga mempermudah peneliti dalam 

melihat pola hubungan satu data dengan data 

lainnya. 

 Kemudian data dianalisis.Setelah itu 

disimpulkan dan dilakukan verifikasi atas data-

data yang sudah diproses atau ditransfer kedalam 

bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola 

pemecahan permasalahan yang dilakukan. 

 

3. Penulisan Laporan 

 Setelah mengadakan penelitian, peneliti 

harus membuat laporan hasil penelitian. 

Penulisan laporan ini berfungsi untuk memenuhi 

beberapa keperluan, diantaranya untuk keperluan 

studi akademis, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan sebagainya. 
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 BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

Tepatnya pada hari libur besar Juni dan Juli 

1992 kami mengumpulkan rekan yang belum 

diangkat pegawai, lulusan SGPLB Surabaya 

tahun1990-1991 dengan tujuan merintis SLB / 

B-C di wilayah Takeran. Sebelum mendata 

murid, terlebih dahulu kami mencari yayasan 

yang siap menampung. 

Alhamdulillah YPI PSM ( yayasan 

pendidikan Islam pesantren sabillil muttaqin ) 

menerima, dengan syarat kami siap tenaga dan 

murid, yayasan menyediakan lokasi. Selama satu 

bulan kami mendata murid bersama empat rekan, 

dan mendapat 47 anak, inibaru sepuluh 

kelurahan di Takeran padahal wilayah Takeran 

terdiri dari 20 kelurahan. 

Tepatnya tanggal 14 Juli 1992 mengadakan 

musyawarah antara   guru-guru untuk mendirikan 

SLB/ B-C PSM Takeran Magetan dengan 

keputusan-keputusan antara lain: 

a. SLB segera didirikan dan yayasan PSM 

yang diketuai oleh Bapak Zakaria di 

pertanggung jawabkan kepada MMP 

PSM yang dipimpin oleh Drs. Hardilan 
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b. Sekolah masuk pagi 

c. AD dan ART PSM 

d. Dan lainya menyusul 

Selang dua hari berikutnyakami mengadakan 

musyawarah dengan wali murid dan 

memutuskan antara lain dengan segera 

dimulainya KBM. Agar kesepakatan wali murid 

yayasan dan guru sekolahdimulai tepat dengan 

ajaran baru yaitu senin 20 Juli 1992, lokasi 

sementara diruang bagian depan perpustakaan 

PSM. 

Sekolah kami berjalan selama 11 bulan 

dengan jumlah murid 21 anak, 13 anak aktif dan 

8 anak non aktif. Sebagian walimurid kurang 

menyadari tentang pendidikan ALB, anak yang 

kami data 47 baru 21 dari wali murid yang 

sanggup menyekolahkan anaknya, semua itu 

disebabkan karena situasi dan kondisinya. 

Waktu kami memberitahukan ini, yayasan 

kami baru bermusyawarah untuk melaporkan 

berdirinya SLB, sambil menanti turunnya NSS 

kami mengadakan KBM.Sekian sejarah singkat 

berdirinya SLB / B-C PSM semoga bermanfaat 

terima kasih.1 

 
1Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/23-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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2. Status Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran  

Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran merupakan sekolah swasta 

yang berada di bawah naungan Yayasan 

Pendidikan Islam Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran. Sekolah ini memiliki akreditasi predikat 

B dan belum menerapkan manajemen berbasis 

sekolah (MBS) 

Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran  memiliki Nomor Induk 

Sekolah (NIK) 282520 dan Nomor Statistik 

Sekolah (NSS) 874051012002). 

Sekolah yang berada di bawah naungan YPI 

PSM Takeran Magetan ini memiliki nomor SK 

(izin) pendirian 420/076/KEPT/403.101/2014 

dengan akta notaries 02/Not.Bdh/1995/Y 

Tanggal 26 Mei 1995 dengan SK (izin) 

penyelenggaraan 420/076/KEPT/403.101/2014.2 

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai 

visi, misi untuk mewujudkan tujuan dari lembaga 

tersebut. Adapun visi dan misinya yaitu:3 

 
2Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor 02/D/23-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
3 Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor 03/D/23-VII/2019 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Visi : Terwujudnya pemenuhan hak asasi yang 

berkelainan menjadi manusia yang sehat, 

beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT. 

Misi : 

1. Meningkatkan peran serta Komite 

Sekolah dalam upaya peningkatan mutu 

sekolah. 

2. Meningkatkan upaya pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan 

bagi anak yang berkelainan. 

3. Melaksanakan manajemen sekolah yang 

memadai. 

4. Mengkondisikan sekolah yang sehat, 

indah, nyaman dan kekeluargaan. 

5. Meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam upaya pengembangan sekolah. 

Tujuan : Untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan efektif sertab 

mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan 

peradaban dunia. 

4. Letak Geografis Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

Lokasi Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran secara geografis terletak di 
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wilayah Kabupaten Magetan, tepatnya di Jl. 

Raya Takeran , Nampon, Takeran, Kabupaten 

Magetan, Jawa Timur 63383.  

Adapun batasan lokasi tersebut adalah: 

Sebelah Utara       :   Jl. Rogo Jati 1 

Sebelah Selatan : dibatasi oleh Jl. Raya 

Madiun - Goranggareng 

Sebelah Timur : dibatasi oleh Koramil   

Takeran 

Sebelah Barat       :    Mushola al-Hikmah 

 

Letak Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin dari kecamatan Takeran berjarak 

sekitar kurang lebih 1 km, sedangkan dari 

Kabupaten Magetan berjarak sekitar kurang lebih 

16 km.4 

 

5. Struktur Sekolah Luar Biasa Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran  

Dalam suatu lembaga pendidikan perlu 

adanya penataan kestrukturan untuk 

memudahkan dalam membagi tugas dalam suatu 

organisasi, begitu pula dalam sekolah. Dengan 

adanya struktur dalam sekolah, kewenangan 

masing-masing unit saling bekerja sama dan 

membantu untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan. 

 
4 Lihat Transkip Observasi  Nomor 01/O/24-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Adapun struktur organisasi Sekolah Luar 

Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran adalah 

sebagai berikut:5 

a. Kepala Sekolah :Tarbiyatutami,M.MPd 

b. Wakil Kepala Sekolah : Hermini, S. Pd 

c. Komite Sekolah : Agus Wibisono,S. Pd 

d. Waka Kurikulum : Hindun P, S. Pd 

e. Waka Kesiswaan : Maryani, S. Pd 

f. Waka Sarpras  : M. Trisiknyo, S. Pd 

g. Waka Humas  : Abdullah Hasan 

h. Unit Perpustakaan : Siti Aminah, S. Pd 

i. Tata Usaha   : Rochmad Eko C 

j. Guru 

k. Siswa/siswi 

6. Keadaan Guru dan Siswa Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran  

a. Keadaan Guru 

Keadaan guru dan tenaga pengajar di 

Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran berjumlah 11 

orang.Tenaga pengajar memiliki latar 

belakang pendidikan yang berbeda-beda, 

baik yang berasal dari lulusan pondok 

maupun sekolah umum dan beberapa 

universitas/perguruan tinggi seperti STAI 

Madiun, UNIPMA Madiun dan lain 

sebagainya. 

 
5 Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor 04/D/23-VII/2019 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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b. Keadaan Jumlah Siswa 

Jumlah siswa Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran baik 

putra maupun putri mulai dari jenjang 

SD-SMA adalah 61 anak, namun dalam 

penelitian saya yang berfokus pada 

jenjang SMALB siswanya hanya 

berjumlah 9 anak.6 

7. Sarana dan Prasarana Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran  

Adapun sarana dan prasarana suatu lembaga 

mutlak harus ada dan harus memenuhi kebutuhan 

pendidikan. Fasilitas berfungsi untuk 

kelangsungan kegiatan belajar mengajar, 

sehingga siswa yang belajar dapat menimba ilmu 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan pihak 

sekolah dan juga diri mereka sendiri. Data sarana 

dan prasarana Sekolah Luar Biasa Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran sebagaimana 

terlampir.7 

 

 

 

 

 

 
6 Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor 05/D/23-VII/2019 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
7 Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor 06/D/23-VII/2019 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Kesulitan siswa SMALB di SLB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran dalam membaca 

dan menghafal al-Qur’an juz 30 

Sekolah Luar Biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran merupakan salah satu lembaga 

yang bernaung di bawah Yayasan Pondok 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran yang 

berpedoman kepada Trilogi PSM yaitu ilmu, 

amal, dan taqwa. Sekolah ini merupakan 

lembaga pendidikan bagi anak yang mengalami 

kelainan fisik maupun mental, agar mereka 

peserta didik mampu mengembangkan sikap dan 

keterampilan sebagai pribadi maupun anggota 

masyarakat serta mampu menjalankan kewajiban 

mereka untuk beribadah kepada Allah SWT 

dengan baik dan benar.8 

Dalam kegiatan pembelajaran Sekolah Luar 

Biasa PSM Takeran juga melestarikan hal-hal 

yang lama dan dianggap baik seperti berbaris 

dengan rapi di depan kelas, berdoa bersama dan 

bersalaman dengan semua pendidik sebelum 

masuk kegiatan belajar mengajar.9 

Lingkungan Sekolah Luar Biasa PSM 

Takeran yang dekat dengan pondok membuat 

 
8Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor 07/D/23-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
9Lihat Transkip Observasi  Nomor 02/O/30-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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nuansa keagamaan yang kental dan sangat 

religius dimana setiap peserta didik yang 

menempuh pendidikan di lembaga tersebut 

dimulai dari jenjang SDLB sampai SMALB di 

tekankan untuk bisa menghafal surah-surah 

pendek di al-Qur’an, Disini kebanyakan 

merupakan anak yang mengidap kelainan mental 

atau biasa disebut dengan tuna grahita, dimana 

mereka ada yang tuna grahita ringan ada yang 

tuna grahita sedang jadi mereka memiliki 

kemampuan membaca menghafal yang berbeda. 

Sebagaimana yang telah di sampaikan Wildan 

Abdul Haq, S.Pd.i sebagai guru PAI : 

“Siswa yang kami ajar kebanyakan ialah tuna 

grahita, mereka ada yang tuna grahita sedang 

ada yang tuna grahita ringan.Mereka 

memiliki kemampuan menghafal yang 

berbeda.Bicara mengenai lama waktu 

menghafal satu surah tergantung dari 

kesulitan surah itu sendiri.”10 

 

Dalam proses belajar mengajar disekolah 

sudah menjadi harapan setiap guru agar siswa-

siswinya dapat mencapai hasil yang sebaik-

baiknya, namun kenyataanya tidak selalu 

menunjukan apa yang diharapkan. Dengan kata 

lain guru sering menghadapi siswa yang 

 
10Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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mengalami kesulitan belajar. Sekolah Luar Biasa 

merupakan tempatnya anak-anak yang 

mengalami kesulitan belajar karena anak 

berkebutuhan khusus ini memiliki tingkat 

intelegensi yang rendah berbeda dengan anak 

pada umunya. 

 Dalam membaca dan menghafalkan surah-

surah pendek al-Qur’an juz 30 anak 

berkebutuhan khusus tentunya tidak bisa lepas 

dari kesulitan, kesulitan mereka sangat beragam 

dan kompleks. Sebagaimana di tuturkan oleh 

Wildan Abdul Haq, S.Pd.i : 

“Kebanyakan anak berkebutuhan khusus 

(tuna grahita) yang kami ajar al-Qur’an 

mereka mengalami kesulitan dalam mengenal 

huruf hijaiyah jadi mereka sulit mengucapkan 

bacaan huruf tersebut, kesulitan mereka 

seperti salah ucap, ayat satu dengan lainya 

terbalik, sulit membedakan ayat yang hampir 

sama, sering lupa dengan awalan surah, 

mudah lupa, hal itu semua dikarenakan 

karena daya ingat anak yang rendah dan 

intelegensi yang rendah.”11 

Berdasarkan hasil wawancara diatas 

kebanyakan kesulitan yang dialami anak 

berkebutuhan khusus, khususnya tuna grahita  

 
11Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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ialah mereka sangat sulit mengenal huruf hujaiyah 

menjadikan mereka sulit membaca atau disleksia 

dan berakhir pada kesulitan terhadap menghafal 

surah-surah pendek di al-Qur’an, mereka sering 

salah ucap dalam membaca dan menghafalkan 

ayat, ayat satu dengan lainya sering terbalik, 

sering lupa terhadap awalan surah. 

Hal ini juga serupa dengan beberapa 

pendapat dari peserta didik yang sempat saya beri 

pertanyaan tentang bagian mana yang membuat 

sulit mereka ketika membaca dan menghafalkan 

surah-surah pendek di al-Qur’an dan salah 

satunya diungkapkan oleh Adi Purba Laksono. 

Dia mengatakan bahwa: 

“Kemampuan membaca dan menghafal 

bentuk huruf hijaiyah saya kurang, terkadang 

saya mengalami kekeliruan dalam 

mengucapkan bunyi huruf hijaiyah, oleh 

karena itu saya cenderung mendengarkan dan 

menirukan hafalan dari guru, selain itu saya 

sering lupa surah dan ayat yang telah saya 

hafalkanpertemuan sebelumnya”.12 

Hal senada juga di katakan oleh siswa 

bernama Hendrik Aditya Pratama: 

 
12Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/27-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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”Saya tidak bisa membaca tulisan al-Qur’an, 

saya kebingungan membaca huruf hijaiyah 

yang disambung karena saya lebih mudah 

menirukan surah apa yang guru bacakan 

kepada saya”13 

Dengan  keterbatasan dan kesulitan yang 

dialami oleh ABK diatas dalam mengenali, 

membaca dan menghafalkan huruf hijaiyah maka 

berakhir kepada kesulitan membaca ayat-ayat al-

Qur’an, kebanyakan siswa yang berjumlah 

sembilan orang di kelas SMALB disini lebih 

cenderung untuk menghafalkan surah-surah 

pendek yang di ajarkan dan dibacakan langsung 

oleh guru daripada mereka untuk membaca 

sendiri. 

Wawancara diatas selaras dengan hasil 

observasi saya dilapangan pada pembelajaran PAI 

hari kamis tanggal 8 Agustus 2019, saat itu 

pendidik menyuruh siswa ABK mengulang 

hafalan surah al-Kafiruun, surah ini memiliki 

tingkat kemiripan hampir sama pada setiap 

ayatnya, para siswa ABK mengalami kesulitan 

dan kesalahan dalam pelafalan ayatnya atau 

terbalik ayat satu dengan lainya, selain itu rata-

rata dari peserta didik yang ada di sekolah ini 

kesulitan dalam pelafalan dan untuk membedakan 

 
13Lihat Transkip Wawancara Nomor 07/W/27-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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huruf hijaiyah yang beberapa hurufnya hampir 

sama, baik dalam tulisan maupun 

pengucapanya.14 

Ada hal menarik yang saya temukan ketika 

saya bertanya kepada salah satu peserta didik 

disana mengenai kesulitan yang dia alami ketika 

membaca dan menghafalkan surah-surah pendek 

di al-Qur’an, sebagaimana di tuturkan Edi Trianto 

siswa SMALB Takeran: 

“Kesulitan yang saya alami ketika belajar 

membaca dan menghafalkan surah-surah 

pendek ialah saya tidak bisa berkonsentrasi 

danmeluangkan waktu untuk belajar 

membaca dan menghafal dan saya tidak bisa 

berpergian ke TPQ karena saya tidak bisa 

pergi sendirian”.15 

Untuk kesulitan yang diutarakan salah satu 

siswa diatas ini menjadi sesuatu yang menarik 

jika difikirkan. Anak berkebutuhan khusus tidak 

akan belajar apabila tidak ada yang 

membimbing, terutama apabila mereka sudah 

pulang ke rumah, anak berkebutuhan khusus 

tidak bisa berpergian sendirian ke TPQ tanpa 

diantar oleh keluarga mereka, mereka terdapat 

 
14Lihat Transkip Observasi  Nomor 03/O/8-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
15Lihat Transkip Wawancara Nomor 10/W/02-IX/2019dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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yang mengidap disabilitas serta tidak tahu dan 

mengerti jalan ke TPQ, peran dari keluarga 

sangat dibutuhkan dalam proses belajar 

membaca dan menghafal surah-surah pendek di 

al-Qur’an. 

Namun ada satu kesulitan lagi yang dialami 

oleh siswa SMALB yaitu mereka malas apabila 

belajar membaca dan menghafalkan surah-surah 

pendek sendirian seperti diungkapkan oleh salah 

satu siswa bernama Adi Purba Laksono: 

”Saya tidak pernah mengaji di rumah, saya 

lebih senang belajar membaca dan 

menghafalkan surah-surah pendek bersama 

teman-teman di sekolah”.16 

Kesulitan yang diungkapkan peserta didik 

diatas membuktikan bahwa mereka lebih 

cenderung semangat belajar membaca dan 

menghafalkan surah-surah pendek apabila 

bersama-sama dengan teman mereka atau ada 

yang menemani dan membimbing mereka saat 

berada dirumah. 

 

 

 
16Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/27-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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2. Faktor yang mempengaruhi siswa SMALB di 

SLB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

mengalami kesulitan membaca dan 

menghafal al-Qur’an juz 30 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran pasti ada 

suatu faktor yang mendukung dan faktor yang 

menghambat atau siswa mengalami kesulitan 

dalam setiap mengikuti dan memahami materi 

pembelajaran. Begitu juga anak berkebutuhan 

khusus pasti mereka ada faktor yang mendukung 

mereka atau menghambat mereka dalam 

membaca dan menghafal surah-surah pendek di 

al-Qur’an, dimana faktor-faktor tersebut bisa 

berasal dari internal siswa maupun eksternal. 

Lingkungan sekolah luar biasa PSM Takeran 

yang masih berada di lingkungan pondok, 

tentunya didukung dengan pendidik yang 

memiliki akhlakul karimah menjadi keuntungan 

sendiri dalam mengajarkan nilai-nilai agama 

terhadap peserta didik, seperti sholat dhuha dan 

dhuhur berjamaah tentunya hal tersebut membuat 

anak berkebutuhan khusus bisa melatih hafalan 

surah pendeknya setiap hari. Sebagaimana 

dituturkan oleh Ibu Erna Pujirahayu, S. Pd wali 

kelas SMALB sebagai berikut: 

“Alhamdulillah lingkungan sekolah SLB 

Takeran yang berada di bawah naungan 

pondok pesantren sabillil muttaqin 

mempunyai basik pendidikan agama yang 
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baik, tentunya di dukung dengan tenaga 

pendidik yang mempunyai akhlakul karimah 

dalam mengajarkan setiap nilai-nilai 

keagamaan dan pembelajaran al-Qur’an.”17 

 

Dengan didukung oleh lingkungan dan 

tenaga pendidik yang memiliki latar belakang 

keagamaan yang baik, tentunya penanaman nilai-

nilai agama terutama terkait pembelajaran 

mengenai membaca dan menghafalkan surah-

surah pendek bagi siswa ABK akan menjadi 

lebih mudah meskipun siswa ABK memiliki 

kekurangan dalam hal mental ataupun 

intelegensi. 

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak-

anak yang memiliki tingkat intelegensi yang 

lebih rendah daripada anak pada umumnya. 

Mengenai faktor yang membuat siswa SMALB 

mengalami kesulitan dalam membaca dan 

menghafalkan surah-surah pendek di al-Qur’an 

Bapak Wildan Abdul Haq, S.Pd.i selaku guru 

PAI SMALB PSM Takeran menuturkan: 

“Faktor utama yang menghambat anak 

berkebutuhan khusus (khususnya tuna 

grahita) untuk belajar membaca atau 

menghafal surah-surah pendek di al-Qur’an 

 
17Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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ialah tingkat intelegensi mereka yang rendah 

dan mudah lupa.”18 

 

Hal yang hampir senada juga di tuturkan oleh 

Ibu Eka Liyanti, S. Pd selaku guru SMALB 

PSM Takeran: 

“Faktor yang menghambat ABK untuk 

belajar membaca dan menghafal surah-surah 

pendek di al-Qur’an adalah berasal dari 

internal individu, dimana rata-rata ABK 

mengalami disleksia dan mempunyai 

intelegensi yang rendah dan mudah lupa, 

misalkan hari ini hafal surah al-Ikhlas tetapi 

besoknya sudah lupa lagi.”19 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor utama yang membuat 

anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan 

membaca dan menghafal  surah-surah pendek di 

al-Qur’an berasal dari faktor internal siswa yaitu 

tingkat intelegensi mereka yang rendah dan daya 

ingat anak rendah sehingga mereka mudah lupa 

apa yang mereka sudah hafalkan. 

Kondisi anak yang memiliki keterbelakangan 

mental atau tuna grahita membuat mereka 

 
18Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/30-VII/2019dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
19Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/31-VII/2019dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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memiliki emosi yang kurang stabil hal itu yang 

membuat anak berkebutuhan khusus mengalami 

kesulitan dalam hal membaca dan menghafal 

surah-surah pendek di al-Qur’an. Sebagaimana 

disampaikan oleh Ibu Erna Pujirahayu, S. Pd 

selaku wali kelas SMALB menuturkan:  

“Rendahnya semangat belajar siswa tentang 

belajar al-Qur’an, mungkin kebanyakan 

mereka merasa sulit dalam membaca dan 

menghafal ayat di suatu surah di karenaka 

tingkat intelegensi mereka yang berbeda 

dengan anak pada umumnya serta perasaan 

emosi siswa yang kadang-kadang tidak stabil, 

seperti menangis di jam pembelajaran, 

bercanda berlebihan dengan temannya, 

terkadang semangat belajar terkadang 

tidak.”20 

 

Kurangnya antusias siswa dalam 

menghafalkan surah-surah pendek di al-Qur’an 

membuat hafalan mereka mudah lupa.Terkait 

dengan semangat belajar dan tingkat emosi 

tentunya anak yang normal pun dapat berubah-

ubah, akan tetapi disini siswa ABK selain emosi 

yang cenderung sangat labil juga di perparah 

dengan intelegensi mereka yang kurang. 

 
20Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Selain dari faktor internal siswa, keberhasilan 

dari pembelajaran juga sangat di pengaruhi oleh 

faktor eksternal. 

Menurut Bapak Wildan Abdul Haq, S. Pd.i 

selaku guru PAI SMALB PSM Takeran 

menuturkan: 

“Ketidakadaan buku pelajaran PAI untuk 

anak berkebutuhan khusus jadi pendidik 

menggunakan buku PAI sekolah umum untuk 

menjadi pedoman mengajar”.21 

 

Hal tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh 

Ibu Eka Liyanti, S. Pd selaku guru SMALB PSM 

Takeran: 

“Selain itu ada faktor eksternal tidak 

tersedianya buku khusus pendidikan agama 

untuk anak berkebutuhan khusus dari 

Kemenag juga menjadi penghambat proses 

pembelajaran terutama pembelajaran al-

Qur’an”.22 

Faktor dari luar yang membuat siswa 

kesulitan dalam belajar membaca dan menghafal 

surah pendek di al-Qur’an adalah belum 

tersedianya buku khusus pendidikan agama 

untuk anak berkebutuhan khusus dari Kemenag 

 
21Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/30-VII/2019dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
22Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/31-VII/2019dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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juga menjadi penghambat proses pembelajaran, 

guru menggunakan buku sekolah umum yang 

hanya dikurangi porsi materinya sebagai buku 

pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. 

Selain belum tersedianya buku PAI untuk 

anak berkebutuhan khusus terdapat faktor 

eksternal lain yang menghambat peserta didik 

sulit belajar membaca dan menghafalkan surah-

surah pendek di al-Qur’an, seperti diungkapkan 

Ibu Tarbiyatuttami, M.Mpd sebagai kepala 

sekolah: 

“Tenaga pendidik di sekolah ini masih 

banyak yang menempuh sarjana pendidikan 

umum, saya menyarankan kepada para tenaga 

pendidik untuk menempuh sarjana 

pendidikan luar biasa, agar mereka lebih bisa 

memahami dan mengetahui penanganan anak 

berkebutuhan khusus dengan baik dan 

sebagaimana mestinya”23 

Guru atau tenaga pendidik yang melakukan 

kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran masih 

terdapat yang hanya menempuh sarjana 

pendidikan umum, dalam upaya meningkatkan 

pelayanan pembelajaran dan tercapainya tujuan 

 
23Lihat Transkip Wawancara Nomor 09/W/02-IX/2019dalam lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus 

maka pihak lembaga menyarankan agar tenaga 

pendidik menempuh jenjang pendidikan luar 

biasa. Faktor eksternal berikut sedikit banyak 

mempengaruhi siswa SMALB dalam belajar 

membaca dan menghafalkan surah-surah pendek 

di al-Qur’an meskipun tidak menutup 

kemungkinan tenaga pendidik dapat membaca 

dan hafal surah-surah pendek dengan baik, 

namun dalam mengajarkanya kepada anak 

berkebutuhan khusus memerlukan penanganan 

yang berbeda. 

3. Peran guru dalam mengatasi kesulitan 

membaca dan menghafal surah al-Qur’an juz 

30 siswa SMALB di SLB Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran 

Sekolah luar biasa PSM Takeran memiliki 

dua guru PAI, namun hanya satu guru PAI yang 

memegang jenjang SMALB, peranan seorang 

guru sangat dibutuhkan oleh anak berkebutuhan 

khusus dalam setiap kegiatan pembelajaran, 

terutama dalam hal ini pembelajaran membaca 

dan menghafal surah-surah pendek di al-Qur’an. 

Seorang guru harus mencari cara yang paling 

tepat dan sesuai untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam mengajarkan membaca dan menghafal 

surah-surah pendek di al-Qur’an. Sebab ABK 

memiliki karakteristik yang berbeda pada anak 

pada umumunya, mereka membutuhkan 
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perhatian yang lebih intens karena kekurangan 

dan keterbatasan mereka. 

Diatas tadi sudah saya sebutkan beberapa 

kesulitan yang dialami oleh siswa ABK dalam 

membaca dan menghafal surah-surah pendek di 

al-Qur’an. Diantaranya adalah kebanyakan siswa 

mengalami disleksia (kesulitan membaca), 

mereka sering salah ucap dalam membaca dan 

menghafalkan ayat, ayat satu dengan lainya 

sering terbalik, sering lupa terhadap awalan 

surah, hal ini tentunya di pengaruhi dari 

keterbatasan mereka yang mempunyai IQ yang 

rendah. Beberapa upaya  dilakukan oleh lembaga 

maupun guru untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa ABK Sebagaimana 

dituturkan oleh Bapak Wildan Abdul Haq, S.Pd.i 

selaku guru PAI yang mengajar di SMALB PSM 

Takeran: 

“Alhamdulillah setiap guru, maupun guru 

PAI dan Wali kelas bertanggung jawab akan 

hal setiap hafalan surah-surah pendek 

mereka, setiap pagi hari menjelang masuk 

kelas anak-anak berbaris rapi dan diwajibkan 

untuk membaca surah al-Fatihah bersama 

semua pendidik, disini sebagai bentuk 

pengulangan agar anak berkebutuhan khusus 

tidak mudah lupa. Selain itu saya juga 

melakukan pengulangan hafalan surah 

mereka setiap jam pelajaran PAI di mulai dari 
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surah An-nass sampai dengan surah al-

Kafiruun.”24 

Kebijakan yang dilakukan lembaga sekolah 

seperti wawancara diatas ialah sebagai bentuk 

perhatian lembaga dan para pendidik kepada 

peserta didik dengan cara pemberian waktu 

terhadap peserta didik untuk melatih hafalan 

surah-surah pendek mereka, karena belum tentu 

siswa ABK tersebut melatih hafalanya waktu 

berada dirumah, maka sudah sewajibnya guru 

sebagai fasilitator untuk memberikan waktu bagi 

peserta didik untuk melakukan apa yang belum 

sempat mereka lakukan dirumah. 

Bentuk dorongan dan motivasi guru terhadap 

peserta didik agar selalu bersemangat dalam 

membaca dan menghafal al-Qur’an terutama 

surah-surah pendek sangat dibutuhkan oleh anak 

berkebutuhan khusus. Sebagaimana di tuturkan 

oleh Ibu Erna Pujirahayu, S. Pd selaku wali 

kelas SMALB PSM Takeran: 

”Kebanyakan guru berusaha memberikan 

motivasi terhadap siswa akan pentingnya 

belajar al-Qur’an terutama surah-surah 

 
24Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/01-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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pendek sebagai bekal dalam beribadah 

mereka.”25 

Hasil wawancara diatas selaras dengan 

observasi saya pada saat kegiatan belajar 

mengajar sedang berlangsung, pendidik 

senantiasa memberikan motivasi dan dorongan 

kepada siswa ABK akan pentingnya 

menghafalkan surah-surah pendek di al-Qur’an 

untuk kehidupan mereka kelak dan sesuai 

kemampuan mereka, artinya guru harus bersikap 

sabar, ikhlas dan tidak bosan-bosan memberikan 

nasehat dalam setiap mengajarkan Al-Qur’an 

kepada anak berkebutuhan khusus.26 

Memilih metode yang tepat untuk belajar 

membaca dan menghafal surah-surah pendek di 

al-Qur’an bagi siswa ABK merupakan suatu hal 

yang sangat penting dalam hal mencapai tujuan 

awal dari pembelajaran, sebagaimana dituturkan 

oleh Bapak Wildan Abdul Haq, S.Pd.i selaku 

guru PAI SMALB PSM Takeran: 

“Proses pembelajaran al-Qur’an disini yang 

siswanya tuna grahita di tekankan dalam hal 

menghafal, cara mereka menghafal ialah 

dengan metode pengulangan.Guru membaca 

 
25Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
26Lihat Transkip Observasi Nomor 04/O/8-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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surah, misalnya surah al-Ikhlas, saya 

membacanya sebanyak 3x setelah itu  siswa 

menirukan bacaan saya sebanyak 2x. Setelah 

itu saya membaca satu persatu ayat dan siswa 

menirukan sampai siswa hafal semua ayat di 

surah tersebut.Setelah semuanya di kira hafal 

siswa dapat maju kedepan untuk hafalan, kalo 

terdapat siswa yang belum hafal dapat 

diulangi kembali sampai hafal, karena anak 

berkebutuhan khusus ini berbeda dengan 

anak pada umumnya seorang guru harus 

tlaten dan sabar dalam setiap mengajarkan 

ilmunya.”27 

 

Selain penggunaan metode yang harus sesuai 

dengan pembelajaran ABK juga perlu 

ketelatenan dan kesabaran dari seorang guru 

dalam setiap kegiatan belajar mengajar, 

sebagaimana dituturkan oleh Bapak Wildan 

Abdul Haq, S.Pd.i selaku guru PAI SMALB 

PSM Takeran: 

“Selain itu saya juga melakukan pengulangan 

hafalan surah mereka setiap jam pelajaran 

PAI di mulai dari surah An-nass sampai 

dengan surah al-Kafiruun. Rata-rata hafalan 

anak tuna grahita disini sudah cukup baik 

 
27Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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dimulai dari surah al-Fatihah sampai dengan 

surah al-Kafiruun.”28 

Kesimpulan dari wawancara diatas ialah 

bahwa peserta didik di SMALB PSM Takeran 

disini lebih ditekankan dengan menggunakan 

metode menghafal dan pengulangan dalam 

belajar membaca dan menghafal surah-surah 

pendek di al-Qur’an. 

Pembelajaran membaca dan menghafal 

surah-surah pendek di al-Qur’an inipun tidak 

berlangsung dalam satu pertemuan, bahkan 

untuk menghafal satu surah pendek di al-Qur’an 

membutuhkan beberapa kali pertemuan hal itu 

tidak lain di pengaruhi juga dari faktor internal 

siswa yaitu intelegensi dan daya ingat yang 

rendah. Dalam hal ini dibutuhkan kesabaran dan 

ketelatenan dari diri seorang pendidik dalam 

setiap mengajarkan membaca dan menghafalkan 

surah-surah pendek di al-Qur’an. Jika satu ayat 

sudah lancar baru dilanjutkan ayat selanjutnya 

dan jika sudah hafal satu surah pendek dan 

dinilai sudah cukup lancar maka akan berganti 

ke surah selanjutnya. 

Membatasi materi pelajaran sesuai dengan 

kemampuan peserta didik, dalam hal 

 
28Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/01-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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penyampaian materi pembelajaran, terutama 

belajar membaca dan menghafalkan surah-surah 

pendek di al-Qur’an guru PAI SMALB 

Pesantren Sabillil Muttaqin mendahulukan 

surah-surah yang mudah dan yang biasa siswa 

dengar dan ucapkan setiap hari, misalnya 

dimulai dari surah al-Fatihah, sampai mereka 

dinilai hafal surah tersebut, sebagaimana di 

tuturkan oleh Bapak Wildan Abdul Haq, S.Pd.i 

selaku guru PAI SMALB PSM Takeran 

mengatakan: 

“Senantiasa memberikan motivasi kepada 

siswa ABK untuk menghafalkan surah-surah 

pendek sesuai kemampuanya.”29 

Pendidik di SMALB Pesantren Sabillil 

Muttaqin tidak memaksakan siswa ABK untuk 

menghafal banyak surah, akan tetapi siswa tetap 

didorong untuk menghafalkan sesuai dengan 

kemampuanya. 

 

 
29Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/01-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Kesulitan siswa SMALB di SLB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran dalam membaca dan 

menghafal al-Qur’an juz 30 

Para ahli Ushul, Fuqoha dan ahli bahasa 

memberikan pengertian al-Qur’anul Karim dengan 

“Kalam Mukjizat” yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. secara mutawatir dan membacanya 

ibadah. Oleh karena itu al-Qur’anul Karim baik lafaz 

maupun makna berasal dari Allah Swt. bukan dari 

Rasul. Beliau hanya bertugas menyampaikan saja.1 

Wahyu pertama yang disampaikan kepada 

Nabi Muhammad Saw. adalah perintah untuk 

membaca, dan melalui membaca Allah Swt. 

mengajarkan manusia sesuatu atau pengetahuan 

yang tidak diketahuinya.2 Firman Allah yang turun 

pertama kalinya ialah surat al- Alaq 1-5 sebagai 

berikut: 

َن ِمۡن َعلَق  خَ  ,ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَِّذي َخلَقَ  نَسَٰ ٱۡقَرۡأ  ,لََق ٱۡۡلِ

َن َما لَۡم يَۡعلَۡم   ,ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَمِ  ,َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرم   نَسَٰ  َعلََّم ٱۡۡلِ

Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

 
1 Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 72. 
2Maidir Harun, Munawiroh, Kemampuan Membaca dan 

Menulis al-Qur’an Siswa SMA (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan 

Badan Litbang dan Diklat Deartemen Agama RI, 2007), 7. 
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Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya.” 

 

Sekolah luar biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran merupakan sebuah lembaga yang 

menangani anak berkebutuhan khusus, dimana 

dalam materi pembelajaranya turut membimbing 

siswa ABK untuk belajar membaca dan 

menghafalkan surah-surah pendek di al-Qur’an 

sesuai dengan kadar kemampuanya. 

Untuk kemampuan membaca yang hanya 

sekedar membaca tanpa memperdulikan hukum 

bacaan dan pelafalan  yang sempurna, maka bisa 

dikatakan bahwa kemampuan membaca al-Qur’an 

siswa ABK SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran masih kurang atau banyak siswa ABK yang 

mengalami kesulitan dalam membaca dan 

menghafalkan surah-surah pendek di juz 30. 

Rata-rata dari siswa ABK yang kami 

observasi mereka belum mengenal dengan baik 

huruf hijaiyah, mereka masih banyak kesalahan 

dalam melafalkan huruf hijaiyah atau belum tau 

sama sekali bunyi pelafalannya.3 

Pelafalan atau pengucapan huruf hijaiyah 

menjadi kendala terbesar yang dialami siswa ABK 

disinisebagaimana di tuturkan oleh Wildan Abdul 

 
3 Lihat Transkip Observasi  Nomor 03/O/8-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Haq, S.Pd.i “Kebanyakan anak berkebutuhan khusus 

(tuna grahita) yang kami ajar al-Qur’an mereka 

mengalami kesulitan dalam mengenal huruf jadi 

mereka sulit mengucapkan bacaan huruf tersebut, 

mereka bahkan belum hafal bentuk dan pelafalan 

huruf hijaiyah, kesulitan mereka seperti salah ucap, 

ayat satu dengan lainya terbalik, sulit membedakan 

ayat yang hampir sama, sering lupa dengan awalan 

surah, mudah lupa, hal itu semua dikarenakan karena 

daya ingat anak yang rendah dan intelegensi yang 

rendah”4 

Lupa adalah lawan dari ingat, menurut Al 

Jurjani yang dikutip dalam buku Ilham Agus 

Sugianto lupa adalah suasana tidak ingat yang bukan 

dalam keadaan mengantuk atau tidur, lupa 

merupakan suatu problem yang tidak hanya dialami 

oleh sebagian kecil penghafal al-Qur’an, namun 

hampir seluruh para penghafal al-Qur’an 

mengalaminya. Hal yang biasa terjadi adalah bahwa 

ayat yang dihafal pagi hari dan telah dihafalkan 

dengan lancar, pada saat disetorkan kepada guru 

pengasuh, tidak ada satu ayatpun yang terbayang.5 

Dari hasil wawancara dengan salah satu 

siswa bernama Adi Purba Laksono,  rata-rata siswa 

mengalami kesulitan dalam membaca dan menghafal 

bentuk huruf hijaiyah mereka mengalami kekeliruan 

 
4Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
5Sugianto, Kiat Praktis Menghafal Al-Qur’an, 100-103. 
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dalam mengucapkan bunyi huruf hijaiyah, selain itu 

siswa  sering lupa surah dan ayat yang telah saya 

hafalkan pertemuan sebelumnya.6 

Hasil observasi dan wawancara diatas bisa 

disimpulkan selaras dengan teori dalam buku 

Mulyono Abdurrahman berjudul Anak Berkesulitan 

Belajar. Anak berkesulitan membaca sering 

mengalami kekeliruan dalam mengenal kata. 

Kekeliruan jenis ini mencakup penghilangan, 

penyisipan, penggantian, pembalikan, salah ucap, 

pengubahan tempat, tidak mengenal kata,dan 

tersentak-sentak. Penghilangan huruf atau kata 

sering dilakukan oleh anak berkesulitan belajar 

membaca karena adanya kekurangan dalam 

mengenal huruf, bunyi bahasa (fonik), dan bentuk 

kalimat7 

Bentuk-bentuk kesulitan belajar yang dialami 

anak berkebutuhan khusus (ABK) 

1. Disleksia atau kesulitan membaca 

Disleksia atau kesulitan membaca 

adalah kesulitan untuk memakai simbol, 

huruf, dan angka melaui persepsi visual 

dan auditoris. Hal ini akan akan 

berdampak pada kemampuan membaca 

pemahaman.  Adapun bentuk-bentuk 

kesulitan membaca diantaranya berupa: 

 
6Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/27-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
7Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar, 163-165 
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a) Penambahan (addition) 

Menambahkan huruf pada suku kata, 

contoh: gula-gulka, buku-bukuku 

b) Penghilangan (omission) 

Menghilangkan huruf pada suku kata, 

contoh: kelapa-lapa, kompor-kopor 

2. Disgrafia atau kesulitan menulis 

Disgrafia adalah kesulitan yang 

melibatkan proses menggambar simbol-

simbol bunyi menjadi simbol huruf atau 

angka. Kesulitan menulis tersebut terjadi 

pada beberapa tahap aktivitas menulis, 

yaitu: mengeja, mengeja adalah aktivitas 

memproduksi urutan huruf yang tepat 

dalam ucapan atau tulisan dari suku kata. 

3. Diskalkulia atau kesulitan berhitung 

Kesulitan berhitung adalah kesulitan 

dalam menggunakan bahasa simbol 

untuk berpikir, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide-ide yang 

berkaitan dengan kuantitas atau jumlah.8 

 Dengan kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa ABK dalam hal membaca diatas seperti 

kesulitan mengenali huruf hijaiyah, kekeliruan dalam 

pengucapan bunyi huruf hijaiyah kebanyakan siswa 

SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin mengalami 

disleksia. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

 
8Yulinda, “Bentuk Kesulitan Belajar ABK”, Magistra, 73 

(2010), 39. 
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tersebut dalam hal mengenali dan membaca huruf 

hijaiyah berakhir pada hafalan mereka terhadap 

surah-surah pendek yang kurang. 

Menghafal ialah metode yang tepat bagi anak 

yang kesulitan membaca, namun dari segi hafalan 

siswa SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

memiliki keterbatasan, daya ingat mereka yang 

rendah sehingga mudah lupa. Sebagaimana 

diungkapkan oleh salah satu siswa bernama Hendrik 

Aditya Pratama yang mengungkapkan dia lebih 

cenderung langsung menghafal dan menirukan surah 

pendek  yang langsung dibacakan oleh guru daripada 

harus membacanya sendiri.9 

Jika diamati lebih mendalam terdapat 

kesulitan lain yang dialami siswa SMALB selain 

kesulitan yang telah saya jelaskan diatas. 

Sebagaimana dituturkan oleh salah satu siswa Edi 

Prianto kesulitanya ialah dimana rata-rata mereka 

tidak dapat meluangkan waktu untuk belajar 

membaca dan mengulang hafalan surah-surah 

pendek sepulang dari sekolah. Mereka tidak dapat 

berpergian ke TPQ sendirian tanpa di antarkan oleh 

keluarga mereka.10 

Dalam dunia pendidikan, kata luar biasa 

merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang 

 
9Lihat Transkip Wawancara Nomor 07/W/27-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
10Lihat Transkip Wawancara Nomor 10/W/02-IX/2019dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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memiliki kekurangan atau mengalami berbagai 

kelainan dan penyimpangan yang tidak dialami 

orang pada umumnya. Kelainan atau kekurangan 

yang dimiliki oleh mereka yang disebut luar biasa 

dapat berupa kelainan dari segi fisik, psikis, sosial 

dan moral. Kelainan dari segi fisik dapat berupa 

kecacatan fisik, misalnya orang tidak memiliki kaki 

sebelah kiri, matanya buta sebelah, dan sejenisnya. 

Kelainan dari psikis, atau aspek kejiwaan 

(psikologis, misalnya orang yang menderita 

keterbelakangan mental akibat dari intelegensi yang 

dimiliki dibawah normal.11 

Anak berkebutuhan khusus tidak dapat 

berpergian sendirian ke TPQ, dikarenakan kondisi 

mereka yang mengalami kekurangan seperti 

disabilitas atau mereka memiliki keterbelakangan 

mental serta daya ingat mereka yang rendah 

sehingga tidak mengetahui jalan sehingga 

dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak 

diinginkan. 

Kesulitan lain yang dialami siswa SMALB 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran dalam belajar 

membaca dan menghafalkan surah-surah pendek 

ialah mereka jarang atau bahkan tidak pernah 

mengaji di rumah atau mengulang hafalan surah-

surah pendek mereka yang telah diajarkan oleh guru 

sewaktu disekolah, hal ini bisa terjadi karena para 

 
11Abdul Hadis, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, 4. 
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siswa lebih menyukai membaca bersama-sama 

dengan teman mereka di sekolah.12 

Sukar mengulang hafalan (kurang deres) 

dalam hal ini bisa terjadi karena antara lain: tingkat 

IQ rendah, pikiran sedang kacau atau fisik yang 

kurang fresh, disekitar sedang gundah sehingga sulit 

untuk berkonsentrasi.13 

Anak berkebutuhan khusus membutuhkan 

pelayanan pendidikan yang intens, mereka 

membutuhkan peran terutama dari keluarga untuk 

selalu membimbing dan mendampingi mereka dalam 

belajar sepulang dari sekolah sehingga mereka dapat 

terus melatih hafalan surah-surah pendek yang telah 

dihafalkan di sekolah. Penanganan orang tua 

merupakan bentuk dari rangkaian upaya guru 

disekolah dalam mengatasi kesulitan membaca dan 

menghafalkan surah-surah pendek di al-Qur’an pada 

anak berkebutuhan khusus. 

 

B. Faktor yang mempengaruhi siswa SMALB di 

SLB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

mengalami kesulitan membaca dan menghafal al- 

Qur’an juz 30 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 

yang secara sistematis melakukan pendidikan, 

bimbingan, latihan, pengajaran, serta arahan kepada 

 
12Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/27-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
13Sugianto, Kiat Praktis Menghafal Al-Qur’an, 103. 
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peserta didik, untuk membangkitkan potensi yang 

dimilikinya, tentu sangat mempengaruhi terhadap 

perkembangan peserta didik. Hal ini sebagaimana 

dikatakan Hurlock dalam Syamsu Yusuf bahwa 

sekolah merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan kepribadian peserta didik, baik dalam 

cara berfikir, bersikap, maupun cara berperilaku.14 

Pada dasarnya pertumbuhan dan 

perkembangan siswa tergantung pada dua unsur 

yang saling mempengaruhi, yakni bakat yang telah 

dimiliki oleh peserta didik sejak lahir akan tumbuh 

dan berkembang berkat pengaruh lingkungan, dan 

sebaliknya lingkungan akan lebih bermakna apabila 

terarah pada bakat yang telah ada, kendatipun tidak 

dapat ditolak tentang adanya kemungkinan 

pertumbuhan dan perkembangan itu semata-mata 

hanya disebabkan faktor bakat saja atau lingkungan 

saja.15 

Dalam proses belajar mengajar di SMALB 

Pesantren Sabillil Muttaqin tentunya tidak akan bisa 

lepas dari kesulitan belajar yang dialami siswa, 

apalagi ini merupakan sekolah yang menangani 

siswa ABK. Kesulitan-kesulitan yang terurai diatas 

tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, terdapat 

faktor yang berasal dari internal siswa maupun 

faktor dari eksternal siswa. 

 
14Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 

Tokoh, 251. 
15Hamalik, Proses Belajar Mengajar, 79. 
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Kesulitan membaca dan menghafal surah-

surah pendek di al-Qur’an pada siswa ABK biasanya 

tampak jelas. Dengan munculnya perilaku yang tidak 

biasa. Tapi penting untuk diingat bahwa faktor yang 

utama mempengaruhi kesulitan yang dialami oleh 

peserta didik adalah berasal dari diri individu peserta 

didik itu sendiri. 

Faktor yang paling utama yang membuat 

anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan 

dalam hal membaca dan menghafalkan surah-surah 

pendek di al-Qur’an ialah faktor intelegensi atau 

kecerdasan, mereka kebanyakan memiliki tingkat 

intelegensi yang rendah, sehingga memiliki daya 

ingat yang rendah, meskipun terdapat faktor internal 

lain yang juga mempengaruhi.16 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan 

menghafal adalah kesehatan, kecerdasan, intelegensi, 

lingkungan, cara belajar, kebiasaan menghafal, dan 

frekuensi belajar. Adapun teknik mengingat memori 

ialah walaupun otak kita mampu menyimpan 

informasi yang dapat kita terima seumur hidup, tapi 

kita kemungkinan mengingat informasi yang berarti 

dalam satu atau lain cara. Pada umumnya informasi 

yang menancap di kepala atau sangat mudah diingat 

adalah informasi yang meliputi satu atau lebih dari 

delapan unsure, berikut: Indra, intens, emosional, 

 
16 Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/30-VII/2019 dalam  

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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lain sendiri, kemampuan untuk bertahan, keutamaan 

pribadi, pengulangan dan pertama serta terakhir.17 

Berdasarkan intelegensinya, anak yang 

terbelakang mentalnya  terbagi menjadi beberapa 

bagian yaitu: 

a. Idiot, yaitu anak yang paling rendah taraf 

intelegensinya (IQ 0-20), perkembangan 

jiwanya tidak akan bertambah melebihi 

usia 3 tahun, meskipun pada dasarnya 

usianya sudah remaja atau dewasa. 

b. Imbesil, yaitu anak yang mempunyai (IQ 

20-50), perkembangan jiwanya dapat 

mencapai usia 7 tahun, bisa diajari untuk 

memelihara diri sendiridalam kebutuhan 

yang paling sederhana. 

c. Debil atau moron, yaitu anak yang 

mempunyai (IQ 50-70), keterbelakangan 

Debil tidak separah dua jenis diatas. 

Perkembangan jiwanya dapat mencapai 

hingga 10½ tahun. Orang Debil ini dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri.18 

Siswa SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran rata-rata masuk dalam kriteria debil atau 

moron yaitu anak yang mempunyai IQ 50-70. 

Mereka kesulitan dalam hal membaca bahkan 

mengenali huruf hijaiyah banyak terdapat 

 
17Ida Hanif dan Hanifudin Mahadun, Metode Praktis: 

Menghafal Cepat Abad 21 Kontruktivisme, 11. 
18Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, 212. 
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kekeliruan. Sehingga siswa membutuhkan layanan 

pendidikan yang intensif saat mereka belajar 

membaca dan menghafalkan surah-surah pendek di 

al-Qur’an. 

Hal tidak jauh berbeda di tuturkan oleh Ibu 

Eka Liyanti, S. Pd selaku guru SMALB PSM 

Takeran “Faktor yang menghambat ABK untuk 

belajar membaca dan menghafal surah-surah pendek 

di al-Qur’an adalah berasal dari internal individu, 

dimana rata-rata ABK mengalami disleksia dan 

mempunyai intelegensi yang rendah dan mudah 

lupa, misalkan hari ini hafal surah al-Ikhlas tetapi 

besoknya sudah lupa lagi.”19 

Hendaknya guru mengontrol hafalan murid-

murid terhadap ayat-ayat yang telah diajarkan 

dengan menyuruh mereka menghafal kembali. 

Demikian pula hafalan-hafalan tuntunan mereka 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.20 

Faktor internal atau faktor dari dalam diri 

yaitu hambatan yang dimiliki anak yang berasal dari 

dalam diri anak berupa anak lambat belajar, 

berkesulitan belajar, gangguan penglihatan, 

gangguan pendengaran, gangguan emosi dan 

perilaku, gangguan fisik dan motorik, gangguan 

 
19Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/31-VII/2019dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
20Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 86. 
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intelektual, gangguan autistic, kelainan majemuk dan 

berbakat.21 

Intelegensi bukan satu-satunya sebagai faktor 

yang menentukan kecerdasan seseorang, intelegensi 

juga memberi pengaruh pada kesulitan belajar 

membaca seseorang. Selain faktor intelegensi, Ibu 

Erna Pujirahayu, S. Pd  mengungkapkan ada faktor 

lain yang mempengaruhi siswa ABK mengalami 

kesulitan membaca dan menghafalkan surah-surah 

pendek ialah faktor emosi dan minat. Emosi anak 

berkebutuhan khusus yang cenderung tidak stabil 

membuat mereka sulit berkonsentrasi saat proses 

pembelajaran berlangsung ,di tambah dengan minat 

untuk belajar membaca dan menghafalkan surah-

surah pendek yang kurang22 

Minat timbul dari diri seseorang untuk 

memperhatikan, menerima dan melakukan sesuatu 

tanpa ada yang menyuruh dan sesuatu itu dinilai 

penting dan berguna bagi dirinya. Emosi juga 

mempengaruhi hasil belajar seseorang, emosi 

diartikan sebagai tergugahnya perasaan yang disertai 

dengan perubahan-perubahan dalam tubuh.23 

Siswa SMALB yang kebanyakan memiliki 

keterbelakangan mental dan kelainan pada emosi ini 

menunjukan gangguan perilaku seperti sering 

 
21Nimatuzahro, Individu Berkebutuhan Khusus, 3. 
22Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
23Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, 19-25 
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melamun dan menangis saat proses pembelajaran 

berlangsung, tidak bisa diam atau hiperaktivitas 

sehingga menggagu proses mereka dalam belajar 

membaca dan menghafalkan surah-surah pendek.24 

Kelainan emosi adalah anak yang mengalami 

gangguan pada tingkat emosinya. Hal ini 

berhubungan dengan masalah psikologisnya. Anak 

yang mengalami kelainan emosi ini dibagi menjadi 3 

macam yaitu: 

a. Gangguan Perilaku, ciri-cirinya yaitu: Suka 

mengganggu di kelas, tidak sabaran, terlalu 

cepat beraksi, tidak menghargai orang lain, 

suka menentang, suka menyalahkan orang lain, 

sering melamun. 

b. Gangguan Konsentrasi (ADD/Attention Deficit 

Disorder), gejala-gejalanya terjadi paling 

sedikit selama 6 bulan. Gejala-gejala tersebut 

diantaranya yaitu: Tidak mendengarkan orang 

lain berbicara, sering gagal dalam 

memperhatikan objek tertentu, sering tidak 

melaksanakan perintah dari orang lain. 

c. Anak Hiperaktif (ADHD/Attention Deficit with 

Hiperactivity Disorder)  

Gejala-gejalanya yaitu:Tidak bisa diam, 

ketidakmampuan untuk memberi perhatian 

yang cukup lama, hiperaktivitas, canggung.25 

 
24Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
25Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, 212. 
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Sekolah juga merupakan faktor individu yang 

menentukan keberhasilan belajarnya. Yang 

dimaksud sekolah ialah semua komponen yang ada 

didalam sekolah maupun yang terjadi saat proses 

pembelajaran dikelas maupun diluar kelas. Semisal 

metode mengajar guru tidak sesuai dengan peserta 

didik ataupun sarana dan prasarana yang ada 

disekolah.26 

Selain faktor internal individu siswa SMALB 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran yang membuat 

mereka kesulitan dalam membaca dan menghafal 

surah-surah pendek di al-Qur’an terdapat faktor 

eksternal yang memberikan pengaruh terhadap 

proses belajar mereka. Dari hasil wawancara dengan 

Wildan Abdul Haq, S.Pd.i  menurut beliau 

ketidaktersediaan buku pelajaran PAI untuk anak 

berkebutuhan khusus menjadikan pendidik di 

SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

terpaksa menggunakan buku sekolah umum untuk 

melangsungkan kegiatan belajar mengajar. 

Meskipun SK dan KD sudah tersedia sejak tahun 

2007 namun buku PAI untuk anak berkebutuhan 

khusus belum ada dari Kemenag hingga saat ini.27 

Hal yang tidak jauh berbeda juga 

diungkapkan oleh Ibu Eka Liyanti, S. Pd, buku-buku 

 
26Abu Ahmad dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar), 85-

92. 
27Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/01-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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pendidikan agama untuk anak berkebutuhan khusus 

belum disediakan oleh pemerintah, sehingga siswa 

tidak dapat belajar membaca dan menghafalkan 

surah-surah pendek dengan baik.28 

Ketidaktersediaan buku pedoman belajar 

inilah juga menjadi faktor yang menghambat siswa 

untuk belajar membaca dan menghafalkan surah-

surah pendek di al-Qur’an, siswa SMALB terpaksa 

harus menggunakan buku PAI sekolah umum. 

Faktor eksternal yaitu hambatan yang 

dimiliki anak karena faktor diluar anak.29Faktor 

eksternal siswa ini meliputi semua situasi dan 

kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung 

aktifitas belajar siswa, Lingkungan sekolah, 

contohnya: cara penyajian materi belajar yang 

kurang baik oleh guru, guru tidak menguasai buku-

buku pelajaran, alat pelajaran yang kurang lengkap, 

dan letak gedung yang dekat dengan keramaian 

sehingga siswa sulit berkonsentrasi saat belajar.30 

Selain faktor ketidaktersediaan buku 

pembelajaran PAI untuk anak berkebutuhan khusus 

di lembaga tersebut yang menghambat proses siswa 

belajar membaca dan menghafalkan surah-surah 

pendek di al-Qur’an, di tambah lagi dengan 

 
28Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/31-VII/2019dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
29Nimatuzahro, Individu Berkebutuhan Khusus, 3. 
30Apriana, Karakteristik Kesulitan Belajar, 

(http://aprianaputri16.blogspot.co.id/2014/02/karakteristik-kesulitan-

belajar.html, diakses pada 20 Maret 2019 

http://aprianaputri16.blogspot.co.id/2014/02/karakteristik-kesulitan-belajar.html
http://aprianaputri16.blogspot.co.id/2014/02/karakteristik-kesulitan-belajar.html
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kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik yang 

kebanyakan lulusan sarjana pendidikan umum, jadi 

tenaga pendidik belum mengetahui dan memahami 

karakteristik siswa yang mengalami keterbelakangan 

mental. Hal diatas diungkapkan oleh Ibu 

Tarbiyatuttami, M.Mpd.31 

Dalam perspektif pendidikan nasional 

Indonesia sebagaimana dikatakan dalam Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen, seorang guru harus memiliki kualifikasi 

pendidikan minimal S1 atau D-IV. Terkait dengan 

kompetensi pendidik, pemerintah telah merumuskan 

empat jenis kompetensi guru, sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi professional, kompetensi 

sosial.32 

Sekolah luar biasa Pesantren Sabillil 

Muttaqin Takeran sebagai lembaga pendidikan yang 

menangani anak berkebutuhan khusus sudah 

semestinya pihak lembaga menyediakan tenaga 

pendidik yang memiliki kualifikasi menangangani 

anak berkebutuhan khusus, oleh karena itu kepala 

sekolah menyarankan agar tenaga pendidik yang 

 
31Lihat Transkip Wawancara Nomor 09/W/02-IX/2019dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
32Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 

Tokoh, 185. 
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belum memiliki kualifikasi pendidikan luar biasa 

untuk menempuh lagi pendidikan yang khusus 

menangani siswa luar biasa. 

 

C. Peran guru dalam mengatasi kesulitan membaca 

dan menghafal surah al-Qur’an juz 30 siswa 

SMALB di SLB Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran 

Pendidikan adalah salah satu unsur penting 

dari proses kependidikan. Di pundak guru terletak 

tanggung jawab yang amat besar dalam upaya 

mengantarkan peserta didik kearah tujuan 

pendidikan yang dicita-citakan. 

  Menurut Ramayulis dalam buku Heri 

Gunawan hakikat pendidik dalam al-Qur’an adalah 

orang-orang yang bertanggungjawab terhadap 

perkembangan peserta didik dengan mengupayakan 

seluruh potensi mereka, baik afektif, kognitif, 

maupun psikomotorik.33 

  Dalam lembaga pendidikan SMALB 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran yang menangani 

anak berkebutuhan khusus tentunya para siswa 

memiliki kekurangan dari berbagai aspek, mulai dari 

aspek afektif, kognitif, atau psikomotorik anak yang 

terganggu. Tentunya di lembaga ini peran dari semua 

guru dibutuhkan bagi siswa. 

 
33Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 

Tokoh, 164. 
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  Tidak ada pekerjaan yang paling mulia 

daripada pekerjaan sebagai guru. Pekerjaan menjadi 

guru adalah pekerjaan yang paling mulia dan paling 

luhur.Semakin tinggi dan bermanfaat materi ilmu 

yang diajarkan, maka yang mengajarkanya juga 

semakin tinggi derajatnya.34 SMALB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran mengharuskan setiap 

tenaga pendidik untuk menanamkan rasa cinta dan 

mengajarkan al-Qur’an kepada siswa dengan penuh 

keikhlasan dan kesabaran, mengingat betapa 

pentingnya akan belajar Al-Qur’an.35 

  Berikut beberapa usaha yang dilakukan guru 

SMALB untuk membantu anak berkebutuhan khusus 

yang mengalami kesulitan membaca dan menghafal 

surah-surah pendek di al-Qur’an. 

a. Menyediakan waktu siswa ABK untuk 

belajar membaca dan menghafal surah-surah 

pendek di al-Qur’an 

Sebagaimana di tuturkan oleh bapak 

Wildan Abdul Haq, S.Pd.i selaku guru PAI di 

sekolah tersebut peranan guru dalam upaya 

mengatasi kesulitan siswa SMALB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran dalam membaca 

dan menghafalkan surah-surah pendek 

dimulai dari semua guru diharuskan memberi 

 
34Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 

Tokoh, 167. 
35Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/30-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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waktu kepada siswa untuk membaca dan 

mengulang lagi hafalanya sebelum memasuki 

materi dari setiap pelajaran.36 

Yang diutamakan dalam kegiatan ini 

adalah pembiasaan lidah siswa ABK untuk 

mengucapkan huruf-huruf al-Qur’an, dimana 

mereka dapat terus belajar mengingat hafalan 

surah-surah pendek mereka. Peserta didik 

dalam satu kelas membaca secara bersama-

sama dengan surah yang telah ditentukan 

oleh pendidik. 

Pengajaran al-Qur’an harus mendapat 

alokasi waktu yang seimbang dengan 

pelajaran yang lain. Waktu yang terlalu 

sedikit menyebabkan tidak menarik perhatian 

yang wajar dari murid-murid.37 

Guru sebagai pengelola kelas, 

hendaknya dapat mengelola kelas dengan 

baik, karena kelas adalah tempat berhimpun 

semua peserta didik dan guru dalam rangka 

menerima bahan pelajaran dari guru.38 

Seorang guru PAI di SMALB Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran berusaha 

mengelola waktu pembelajaran agar efektif 

untuk materi ajarnya akan tetapi tetap 

 
36Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/01-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
37Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 86. 
38Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif 

”Suatu PendekatanTeoritis Psikologis”, 48. 
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memberikan waktu bagi siswa ABK untuk 

mengulang hafalan surah-surah pendek di al-

Qur’an agar mereka tetap ingat akan 

hafalanya. 

b. Memotivasi peserta didik 

Selain memberikan waktu bagi siswa 

SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin untuk 

melatih hafalan surah-surah pendeknya, 

maka selayaknya guru harus  bisa 

memberikan motivasi atau dorongan kepada 

siswa akan pentingnya belajar al-Qur’an, 

disinilah peran guru sebagai motivator. 

Guru sebagai motivator, guru 

hendaknya dapat mendorong peserta didik 

agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya 

memberikan motivasi, guru dapat 

menganalisis motif-motif yang 

melatarbelakangi peserta didik malas belajar 

dan prestasinya menurun disekolah.39Senada 

dengan yang dituturkan oleh Ibu Erna 

Pujirahayu, S. Pd selaku walikelas SMALB 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

“Kebanyakan guru berusaha memberikan 

motivasi terhadap siswa akan pentingnya 

belajar al-Qur’an terutama surah-surah 

pendek sebagai bekal dalam beribadah 

 
39Ibid., 47 
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mereka”.40 Jadi menjadi keharusan tersendiri 

bagi setiap guru, baik guru mata pelajaran 

umum atau guru PAI untuk selalu 

memberikan motivasi kepada siswa SMALB 

untuk selalu belajar membaca atau 

menghafalkan surah-surah pendek di al-

Qur’an. 

Selaku pengajar al-Qur’an haruslah 

mempunyai tujuan dan mendorong anak 

didik untuk menghafalnya. Namun yang 

diutamakan ialah hafalan yang mampu 

memahami pengertian dan kesanggupan 

menjelaskanya, serta memilih ayat-ayat yang 

tepat dengan perkembangan kemampuan 

kebanyakan anak didik. Seperti pada tingkat 

dasar, dipilihkan surah-surah pendek dan 

mudah.41 

c. Menggunakan metode pembiasaan untuk 

belajar membaca dan menghafal surah-surah 

pendek di al-Qur’an 

Metode merupakan cara-cara untuk 

menyampaikan materi pembelajaran secara 

efektif dan efisien, juga untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan. Dengan metode ini 

diharapkan akan muncul berbagai kegiatan 

belajar peserta didik, sehubungan dengan 

 
40Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/29-VII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
41Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 72. 
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kegiatan mengajar yang dilakukan oleh 

guru.42 

Metode yang digunakan dalam 

kegiatan belajar membaca dan menghafalkan 

surah-surah pendek di al-Qur’an ialah dengan 

menggunakan cara pengulangan atau 

pembiasaan sebagaimana di tuturkan oleh 

Bapak Wildan Abdul Haq, S.Pd.i selaku guru 

PAI SMALB PSM Takeran mengatakan:” 

Selain itu saya juga melakukan pengulangan 

hafalan surah mereka setiap jam pelajaran 

PAI di mulai dari surah An-nass sampai 

dengan surah al-Kafiruun.”43 

Pembiasaan adalah sesuatu yang 

disengaja dilakukan secara berulang-ulang, 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan.44 

Karena metode ini berintikan pengalaman 

yang dilakukan terus-menerus, maka menurut 

A. Tafsir dalam buku Heri Gunawan, metode 

pembiasaan ini sangat efektif untuk 

menguatkan hafalan-hafalan anak didik, dan 

untuk penanaman sikap beragama dengan 

cara menghafal doa-doa dan ayat-ayat 

pilihan. Misalnya Rasulullah Saw. senantiasa 

 
42Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 

Tokoh, 257. 
43Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/01-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
44Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 

Tokoh, 267. 
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mengulang doa-doa yang sama didepan para 

sahabatnya, maka beliau hafal doa itu, dan 

para sahabat yang mendengar pun menjadi 

hafal.45 

Metode pembiasaan dalam 

pembelajaran al-Qur’an dalam lembaga 

Sekolah Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

yang dilakukaan terhadap peserta didik bisa 

juga melewati mewajibkan seluruh siswa 

untuk mengikuti sholat dzuhur berjamaah 

untuk melatih setiap hafalan surah-surah 

pendek siswa. 

 

d. Membatasi materi pelajaran al-Qur’an dan 

surah-surah yang di hafalkan. 

SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin 

Takeran merupakan lembaga yang 

menangani anak berkebutuhan khusus, maka 

bahan ajar pun harus disesuaikan dengan 

kemampuan siswanya.  

Materi jangan terlalu banyak sehingga 

anak didik tidak akan merasa bosan dan 

jemu. Untuk itu guru harus mengalokasikan 

materi-materi yang harus dipelajari kedalam 

progam studi satu semester atau dua 

semester.46 

 
45Ibid., 268. 
46Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 86. 
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Guru tidak memaksakan berapa 

banyak siswa mereka menghafalkan surah-

surah pendek di al-Qur’an, guru hanya 

mendorong untuk siswa menghafal sesuai 

dengan kemampuannya begitu dikatakan 

bapak Wildan Abdul Haq, S.Pd.i selaku guru 

PAI SMALB PSM Takeran.47 

Setelah menetepakan metode apa 

yang cocok digunakan untuk belajar peserta 

didik, maka seorang guru harus membatasi 

materi pelajaran sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. Membatasi materi pelajaran 

sesuai dengan kemampuan pemahaman anak 

didik, Hadist Rasulullah Saw. sebagaimana 

diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata 

”Tidaklah seseorang berbicara kepada suatu 

kaum, dengan suatu pembicaraan yang tidak 

mampu dijangkau oleh akal mereka 

melainkan akan menjadi fitnah bagi sebagian 

mereka”.48 

   

 
47Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/01-VIII/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
48Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 

Tokoh, 171. 



126 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran 

Guru dalam Mengatasi Kesulitan Membaca dan 

Menghafal Surah-surah al-Qur’an Juz 30 untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus Jenjang SMALB di Sekolah 

Luar Biasa Pesantren Sabillil Mutaqqin Takeran 

Magetan”, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik 

SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

dalam membaca dan menghafalkan surah-surah 

juz 30 di al-Qur’an begitu kompleks dan 

mendasar. Mereka yang memiliki keterbatasan 

dalam IQ dan mental mengalami bentuk 

kesulitan belajar disleksia atau kesulitan 

membaca, peserta didik rata-rata kesulitan 

mengenali bentuk huruf hijaiyah dan 

pelafalanya, mereka mudah lupa surah yang 

telah dihafalkan sebelumnya, sulit meluangkan 

waktu untuk belajar mengaji ketika di rumah 

dan tidak bisa berpergian ke TPQ sendirian. 

2. Kesulitan-kesulitan peserta didik dalam belajar 

membaca dan menghafalkan surah-surah juz 30 

di al-Qur’an tentunya di pengaruhi oleh 
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beberapa faktor, terdapat faktor dari internal dan 

eksternal siswa. Diantara faktor penghambat 

yang berasal dari internal siswa ialah intelegensi 

atau kecerdasan, mereka kebanyakan memiliki 

tingkat intelegensi yang rendah di perparah lagi 

dengan emosi mereka yang cenderung tidak 

stabil dan minat belajar al-Qur’an yang kurang. 

Selain itu terdapat faktor eksternal siswa yang 

menghambat diantaranya belum tersedianya 

buku PAI untuk siswa ABK dan masih terdapat 

guru yang belum memiliki kompetensi 

menangani siswa ABK. 

3. Untuk mengatasi kesulitan peserta didik 

SMALB Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

dalam membaca dan menghafalkan surah-surah 

juz 30 di al-Qur’an peranan guru disekolah 

sangat diperlukan. Sudah sepatutnya guru 

sebagai pendidik disekolah membantu kesulitan 

yang dialami peserta didik. Banyak hal yang 

dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan 

yang dialami oleh peserta didik diantaranya, 

menyediakan waktu siswa ABK untuk belajar 

membaca dan menghafal surah-surah pendek di 

al-Qur’an, memberikan motivasi kepada peserta 

didik akan pentingnya belajar al-Qur’an, 

menggunakan metode pembiasaan atau 
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pengulangan untuk belajar membaca dan 

menghafal surah-surah pendek di al-Qur’an, 

membatasi materi pelajaran al-Qur’an dan 

surah-surah yang di hafalkan. Semuanya 

dilakukan agar guru dapat berperan secara 

optimal untuk mengatasi kesulitan yang dialami 

peserta didik dalam belajar membaca dan 

menghafalkan surah-surah juz 30 di al-Qur’an. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah Luar Biasa Pesantren 

Sabillil Muttaqin Takeran 

Diharapkan kepada Kepala Sekolah Luar 

Biasa Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran untuk 

lebih mendukung untuk terciptanya generasi 

yang Qur’ani kepada semua peserta didik di 

lembaga tersebut. 

2. Bagi Guru atau Pendidik Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

Diharapkan kepada seluruh tenaga pendidik 

memberikan peran secara optimal dalam upaya 

mengatasi kesulitan yang dialami peserta didik 

dalam belajar membaca dan menghafalkan 

surah-surah juz 30 di al-Qur’an dan semakin 
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meminimalisir segala bentuk hambatan yang 

ditemui. 

3. Bagi Peserta Didik Sekolah Luar Biasa 

Pesantren Sabillil Muttaqin Takeran 

Diharapkan kepada semua siswa untuk lebih 

giat dan semangat dalam belajar membaca dan 

menghafalkan surah-surah juz 30 di al-Qur’an.  

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan 

ini, saya berharap dapat digunakan oleh peneliti 

selanjutnya sebagai satu referensi dalam 

melakukan penelitian. Karena penelitian ini 

masih jauh dari kata sempurna, saya 

mengharapkan akan ada banyak penelitian untuk 

tema-tema seperti ini dan dapat dikaji lebih 

mendalam lagi, supaya kesulitan membaca dan 

menghafalkan surah-surah juz 30 di al-Qur’an 

yang khususnya dialami oleh siswa ABK dapat 

dihilangkan. 

5. Bagi Pemerintah 

Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan 

ini, saya berharap kepada pemerintah agar lebih 

memperhatikan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus, karena mereka berhak 

memperoleh pelayanan, fasilitas, dan hak yang 

sama seperti anak normal pada umumnya seperti 
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sarana dan prasarana yang menunjang 

berlangsungnya pendidikan bagi mereka. 
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