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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Menurut Suparno (2001) disabilitas merupakan suatu 

ketidakmampuan tubuh dalam melakukan suatu aktifitas atau kegiatan 

tertentu sebagaimana orang pada umumnya. Menurut Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan 

fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui 

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif  

berdasarkan kesamaan hak 

 Setiap manusia memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama 

untuk mengeksplor semua kemampuannya secara optimal sehingga menjadi 

manusia yang di banggakan. 

Di Indonesia sendiri, landasan bermasyarakat mendapat tempat khusus 

pada filosofi ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana terkandung 

dalam Sila Ke-5, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai-

nilai yang terkandung pada sila ini menjamin kehidupan dan penghidupan 

bagi seluruh warga negara akan prinsip keadilan. Dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dikatakan bahwa 

setiap individu wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia tanpa ada pengecualian. 

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa “Setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, 

negara mengakui hak dasar dibidang pendidikan semua warga negara tanpa 

pengecualian sedikit pun. Penetapan pasal tersebut mengimplikasikan bahwa 

penyelengaraan persamaan pendidikan bagi penyandang disabilitas 

merupakan tugas dan wewenang negara baik pada sektor teoritik regulasi 

maupun implementasi regulasi dalam tatanan berbangsa dan bernegara tanpa 

diskriminatif. 
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Apalagi dengan Pendidikan Agama Islam yang merupakan 

penanaman mental, moral, karakter manusia. Seperti ungkapan seorang 

fisikawan terkenal, Albert Einstein adalah: ”science without religion is blind, 

religion without science is lame” (ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu 

lumpuh) ( Wijaya,2006). Seorang Einstein menyadari bahwa antara ilmu dan 

agama memiliki kaitan yang erat sekali dan amat dibutuhkan dalam 

kehidupan manusia. Jauh sebelum Einstein, agama Islam juga memandang 

penting antara ilmu dan agama ( Aquami,2017  ). Bahkan wahyu pertama 

yang diterima Nabi Muhammad SAW justru mengandung perintah untuk 

menguasai ilmu dengan landasan iman (Qs. al-'Alaq/96: 1-5).  

 

Semua ilmu bagi  umat Islam berada di dalam Al-Quran, Al-Quran 

bagi umat Islam bukan hanya sekedar mukzizat nabi Muhammad saja namun 

Al-Quran adalah pedoman hidupnya manusia untuk mendapatkan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat, al-Qur’an juga merupakan sumber ilmu 

pengetahuan yang tidak pernah mati (Yudhani, 2007). Memahami Al-Quran 

adalah kewajiban setiap muslim, karena ia adalah perintah Allah bagi hamba-

Nya, dan risalah-Nya yang dikirim kepada mereka melalui utusan-Nya, 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Barang siapa tidak membaca dan 

tidak memahami Al-Qur’an, berarti ia telah merendahkan risalah Allah dan 

sekaligus merendahkan siapa yang mengirimnya serta siapa yang diutus untuk 

membawanya. Jika perbuatan ini dipandang buruk diantara manusia dengan 

manusia. 

Mempelajari Al-Qur’an merupalkan suatu hal mendasar bagi seluruh 

umat muslim, tidak terkecuali bagi mereka yang menyandang disabilitas. 

Menurut Akhmad (2014) penyandang disabilitas terbagi dalam 5 jenis yaitu; 

disabilitas fisik,disabilitas mental,disabilitas intelektual,disabilitas sensorik 

dan disabilitas perkembangan. 
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Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi 

fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik 

seseorang,disabilitas fisik lebih dikenal dimasyarakat dengan tunadaksa.  

Disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang 

memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya 

itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang 

menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan 

adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan 

mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti 

mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain 

sebagainya.Disabilitas mental lebih dikenal di masyarakat dengan tunalaras. 

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas 

mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah 

keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang 

mengalami ketidakmampuan dalam belajar.  Dan disabilitas intelektual ini 

bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.Disabilitas intelektual 

lebih dikenal dimasyarakat dengan tunagrahita. 

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah 

satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang 

disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran(tunarungu), 

penglihatan(tunanetra) dan indera lainnya juga bisa terganggu. 

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang 

menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan 

tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai 

ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, itilah tersebut juga mencakup 

berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen 

intelektual atau mental, contohnya spina bifida. 

Dari lima disabilitas diatas yang mengalami kesulitan dalam 

mempelajari Al-Quran adalah disabilitas yang mengalami gangguan 

pendengaran karena orang dengan gangguan pendengaran berdampak pada 

perkembangan bahasa sedangkan dalam mempelajari Al-Quran untuk 

permulaan lebih kepada mendengar dan melafalkan. 
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Pada umumnya inteligensi anak tunarungu secara potensial sama 

dengan anak pada umumnya, tetapi secara fungsional perkembangannya 

dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berbahasanya, keterbatasan informasi, 

dan kurangnya daya abstraksi anak, (Easter,2007). Akibat ketunarunguannya 

menghambat proses pencapaian pengetahuan yang lebih luas. Dengan 

demikian perkembangan inteligensi secara fungsional terhambat.  

Perkembangan kognitif anak tunarungu sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan bahasa, sehingga hambatan pada bahasa akan menghambat 

perkembangan inteligensi anak tunarungu, (Jernice ,2011 ).  

Ketidak berkembangan  inteligensi anak tunarungu bukan berasal 

dari hambatan intelektualnya yang rendah melainkan secara umum karena 

inteligensinya tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. Pemberian 

bimbingan yang teratur terutama dalam kecakapan berbahasa akan dapat 

membantu perkembangan inteligensi anak tunarungu. Tidak semua aspek 

inteligensi anak tunarungu terhambat. Aspek inteligensi yang terhambat 

perkembangannya ialah yang bersifat verbal, misalnya merumuskan 

pengertian menghubungkan, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. 

Aspek inteligensi yang bersumber dari penglihatan dan yang 

berupa motorik tidak banyak mengalami hambatan tetapi justru berkembang 

lebih cepat. Abdurachman  (1996) mengemukakan bahwa anak-anak 

tunarungu sering memperlihatkan ketidak berkembangan  dalam belajar. 

Keadaan ini tidak hanya disebabkan oleh derajat gangguan pendengaran yang 

dialami anak tetapi juga tergantung pada potensi kecerdasan yang dimiliki, 

rangsangan mental, serta dorongan dari lingkungan luar yang memberikan 

kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kecerdasan itu. 

Ketidak berkembangan kemampuan anak tunarungu dalam 

mempelajari Al-Quran dikarenakan kurangnya pengoptimalan pembelajaran 

dan dorongan dari lingkungan disekitarnya baik itu di lingkungan keluarga, 

sekolah maupun masyarakat. 

Dari hasil studi lapangan yang peneliti lakukan di SLBN Cinta 

Asih mengenai pembelajaran membaca Al-Quran terdapat dalam kurikulum 

2013 dengan mata pelajaran PAI, dalam kurikulum 2013 PAI terdapat sub-
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sub kompetensi dasar mengenai pembelajaran surat-surat pendek 

salah satunya adalah surat Al-Fatihah.  

Di SLBN Cinta Asih Soreang Kab. Bandung terdapat  19 anak 

tunarungu mulai dari kelas persiapan sampai dengan kelas XII,  dengan 4 

guru kelas namun peneliti lebih konsen pada anak tunarungu mulai dari kelas 

VI sampai dengan kelas XII dikarenakan pada kelas VI sampai dengan kelas 

XII telah mempelajari surat Al-Fatihah sesuai dengan  kurikulum 2013 mata 

pelajaran PAI. 

Metode yang digunakan di SLBN Cinta Asih dalam pembelajaran 

surat Al-Fatihah adalah dengan metode hafalan saja,sehingga ketika peneliti 

memperkenalkan huruf-huruf hijaiyyah yang berada dalam surat Al-Fatihah  

anak tidak mengetahuinya. 

Dalam membaca Al-Quran surat Al-Fatihah untuk anak tunarungu 

harus memperkenalkan anak mulai dari huruf-huruf hijaiyyah yang terdapat 

dalam surat Al-Fatihah dan  diperlukan suatu  metode pembelajaran Al-Quran 

yang lebih mendekati pada kebutuhan dan kemampuan anak tunarungu, yaitu 

dengan menekankan pada pemahaman secara visual dan taktil dalam 

pelafalan .  

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengembangkan sebuah 

metode yang merupakan kombinasi antara Makhorijul huruf hijaiyyah dan 

Quantum Learning dengan di singkat ( M2QL ) 

M2QL adalah metode membaca Al-Quran dengan lebih 

mengutamakan pada pelafalan artikulasi makhorijul huruf dengan penekanan 

pada visual dan taktil yang sesuai dengan pembelajaran artikulasi anak 

tunarungu, sehingga anak tunarungu dalam mempelajari Al-Quran khususnya 

surat Al-Fatihah menjadi lebih mudah dikarenakan sudah terbiasa dengan 

pembelajaran artikulasi yang diselenggarakan di sekolah dan pembelajaran 

dengan menggunakan M2QL tergambar secara konkrit karena dapat terlihat 

secara visual dan lebih konkrit karena dapat di raba secara taktil oleh anak. 

Pembelajaran huruf hijaiyyah dengan M2QL tidak dimulai dari 

huruf  ا (alif ) tapi di mulai dari huruf sesuai dengan makhorijul 
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hurufnya.supaya memudahkan anak tunarungu dalam pemahaman 

tempat pengeluaran huruf hijaiyyah. 

M2QL memperkenalkan pembelajaran membaca Al-Quran yang 

diawali dengan pengenalan tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyyah, sehingga 

dengan begitu anak tunarungu akan lebih cepat memahami cara membaca 

huruf-huruf hijaiyyah,.Metode ini lebih menekankan pada pemahaman awal 

anak dengan pemahaman huruf hijaiyyah yang betul meskipun secara suara 

anak tidak akan dengan sempurna namun anak bisa mengerti tempat keluar 

dari huruf-huruf hijaiyyah dan mengetahui cara membacanya, sehingga akan 

memudahkan anak dalam mempelajari Al-Quran selanjutnya, Karena 

pemahaman ini adalah pemahaman dasar dalam membaca Al-Quran.Selain 

dengan media yang menggunakan metode peta konsep dan pasak lokasi 

M2QL ini dalam pembelajaran huruf hijaiyyah di awali dari perkelompok 

tempat keluarnya hururf hijaiyyah sehingga memudahkan anak tunarungu 

untuk memahami dari setiap makhroj huruf hijaiyyah, dan diakhiri dengan 

latihan membaca berupa kartu bacaan dari setiap huruf hijaiyyah. 

Anak yang memiliki hambatan dengan pendengarannya lebih 

mengutamakan komunikasi melalui penglihatannya, maka dari itu tidak ada 

salahnya bila dalam pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak yang 

memiliki hambatan dalam pendengaran lebih dikuatkan terlebih dahulu 

melalui penglihatannya/ visual dan taktilnya. 

 

1.2  Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka fokus  penelitian ini diarahkan 

pada :Pengembangan  Metode M2QL dalam pembelajaran membaca Al-

Quran surat Al-Fatihah pada anak tunarungu. Adapun rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimanakah rumusan Metode M2QL dalam 

pembelajaran membaca Al-Quran surat Al-Fatihah pada anak tunarungu dan 

efektifitasnya terhadap peningkatan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah 

pada anak tunarungu di SLBN Cinta Asih Soreang Kab. Bandung? 
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Untuk kepentingan ekplorasi data maka diajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil pembelajaran  membaca Al-Quran surat Al-Fatihah pada 

anak tunarungu di sekolah? 

2. Bagaimana  pengembangan rumusan metode M2QL dalam pembelajaran 

membaca Al-Quran surat Al-Fatihah untuk anak tunarungu? 

3. Apakah penerapan metode M2QL dalam pembelajaran membaca al-quran 

surat Al-Fatihah efektif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-

Quran surat Al-Fatihah anak tunarungu di SLBN Cinta Asih? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian terbagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus yang diuraikan sebagai berikut :  

 

1.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini merumuskan Metode M2QL 

dalam pembelajaran membaca Al-Quran surat Al-Fatihah dan menguji 

efektifitasnya terhadap perkembangan kemampuan membaca Al-Quran 

surat Al-Fatihah  Anak tunarungu. 

 

1.3.2  Tujaun Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui profil pembelajaran membaca Al-Quran surat Al-

Fatihah pada anak  tunarungu di sekolah. 

b. Merumuskan  metode M2QL dalam pembelajaran membaca Al-

Quran surat Al-Fatihah pada anak tunarungu. 

c. Menguji penerapan  metode M2QL dalam pembelajaran  membaca 

Al-Quran surat Al-Fatihah terhadap peningkatan membaca Al-Quran 

mengenal, membedakan, meraba tempat getaran suara, melafalkan 

huruf hijaiyyah ,memahami cara membaca huruf mati, bertasdid dan 

panjang pendek  di SLBN Cinta Asih 
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1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretik 

a. Manfaat penelitian ini adalah menjadi salah satu rujukan atau referensi 

dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pembelajaran membaca 

Al-Quran untuk anak tunarungu 

b. Manfaat penelitian bagi keilmuan adalah menjadi salah satu penemuan 

baru dalam dunia ke-Pendidikan Khusus. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi salah satu metode 

alternatif solusi untuk pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak 

tunarungu di sekolah  

b. Menjadi salah satu metode pembelajaran membaca Al-Quran untuk 

anak tunarungu. 

 

 


