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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usahan sadar dan terencana 

untuk menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami dan mengamalkan 

islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan.  

Pendidikan Agama Islam (PAI) dipandang sebagai sebuah mata pelajaran 

seperti dalam kurikulum sekolah umum (SD,SMP, dan SMA), selain itu 

Pendidikan Agama Islam (PAI) berlaku sebagai rumpun pelajaran yang terdiri 

atas mata pelajaran Aqidah Akhlak, Fikih, Al-Qur’an Hadist, Sejarah 

Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab seperti diajarkan di Madrasah (Mi, MTS 

dan MA). 

Pendidikan agama islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu 

berupaya menyempurnakan iman, takwa, akhlak, serta aktif membangun 

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan 

peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan Agama Islam di sekolah 

dimaksudkan untuk meningkatkan potensi moral dan spiritual yang mencakup 

pengenalan, pemahaman, penanaman, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan 

dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. (Mendikdasmen, 

2006:3). 

Di dalam KTSP dijelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam di SMPLB 

bertujuan untuk:  

1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Alloh 

SWT. 

2. Mewujudkan manusia Indonesia berakhlak mulia yaitu manusia yang 

produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, berorientasi (tasamuh), serta 

menjaga harmoni secara personal dan sosial.  
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Salah satu dimensi yang harus dituju dalam pembelajaran PAI adalah 

pemahaman atau penalaran (intelektual serta keilmuan siswa). Materi PAI sarat 

dengan konsep-konsep abstrak yang harus dipahami peserta didik oleh karena 

itu dalam pembelajaran PAI lebih menekankan keterampilan fungsional, yang 

artinya hasil belajar harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan identifikasi masalah melalui pengamatan dan pengalaman 

peneliti selama ini, bahwa peserta didik tunanetra kelas VII SLB Negeri 

Tamansari Kota Tasikmalaya memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan 

dalam menerima informasi dari luar dirinya.  Sehingga peserta didik tunanetra 

sulit memahami dalam pembelajaran yang sarat dengan konsep abstrak, 

pembelajaran yang digunakan dalam belajarnya sebagian besar guru agama 

selalu menggunkaan metode ceramah, peserta didik tunanetra mengalami 

kejenuhan dalam pembelajaran. Sehingga mendapatkan nilai rata-rata 

keberhasilan  selama satu tahun terakhir dalam pembelajaran topik hukum 

bacaan nun mati/tanwin dan mim mati hanya mencapai angka 50 sampai 65.   

Setelah dianalisis ditemukan bahwa penyebab belum optimalnya 

pemahaman konsep hukum bacaan nun mati/ tanwin dan mim mati pada 

pelajaran PAI antara lain rendahnya pemahaman peserta didik dalam 

menangkap materi dan kurang efektifnya metode pembelajaran yang digunakan 

guru.  

Dari temuan penyebab masalah tersebut, berdasarkan analisis ada 

beberapa faktor penyebab yang memiliki pengaruh besar terhadap rendahnya 

pemahaman peserta didik tunanetra kelas VII di SLB Negeri Tamansari Kota 

Tasikmalaya dalam menangkap pelajaran yaitu antara lain: (a) sajian materi 

tidak menantang, (b) rendahnya pemahaman anak dalam pembelajaran yang 

abstrak, (c) tidak adanya insetif berupa ganjaran (reward) atau hukuman 

(funishment) dan (d) kurannya peran siswa dalam proses pembelajaran, guru 

hanya menyajikan model ceramah sehingga kemenarikan terhadap sajian mata 

pelajaran ini menjadi rendah.  
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Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman konsep pada  

peserta didik tunanetra kelas VII di SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya 

diperlukan upaya pengembangan dengan memilih dan menerapkan model 

pembelajaran tertentu yang sekaligus dapat menghasilkan peningkatan dalam 

pemahaman konsep pada peserta didik tersebut.  

Setelah mempelajari berbagai model pembelajaran yang dikembangkan 

dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan, maka secara hipotesis model 

pembelajaran yang memungkinkan dapat tercapainya pemahaman kosep yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran kontekstual, Trianto (2009:107) 

menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual, sebagaimana dikemukakannya 

bahwa: 

“Pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep yang membantu guru  

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari”. 

 

Ada beberapa model yang diterapkan dalam pembelajaran kontekstual 

salah satunya yaitu model pembelajaran konsep (Concept Learning) dengan 

cara broken triangle. Pendekatan Kontekstual menghendaki konsep-konsep 

tersebut dikontruk dan ditemukan oleh siswa sendiri melalui  keterkaitannya 

dengan ralita kehidupan dan pengalaman siswa. Broken triangle  adalah model 

yang menyerupai puzzle , siswa mengelompokkan materi yang terpisah-pisah 

kedalam satu kesatuan konsep materi  yang terbentuk dalam segitiga. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “PENERAPAN PEMBELAJARAN 

KONTEKSTUAL DENGAN CARA BROKEN TRIANGLE UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP HUKUM BACAAN NUN 

MATI/ TANWIN DAN MIM MATI “ (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa 

Tunanetra Kelas VII Di SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya). 

 

B. Sasaran Tindakan 
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Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SLB Negeri Tamansari 

Kota Tasikmalaya. Subjek penelitiannya adalah siswa tunanetra kelas VII yang 

berjumlah 4 orang yang terdiri dari 4 siswi.  

 

Dari keempat siswi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Peserta didik tunanetra kelas VII memiliki ketunanetraan yang 

permanen dan low vision.  

2. Dalam perkembangan kognitif, peserta didik tunanetra kelas VII 

memiliki ketidakmampuan dalam menangkap pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran yang sarat dengan abstrak.  

3. Dalam perkembangan motorik, peserta didik tunanetra kelas VII 

mengalami hambatan dalam bergerak, sehingga dalam menirukan 

gekan sulit untuk dilakukan  

4.  Dalam perkembangan emosi, peserta didik tunanetra kelas VII 

hanya sedikit mengalami hambatan dalam emosi apabila mereka 

mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan dirinya mereka 

akan segera marah.  

5. Dalam perkembangan sosial, peserta didik tunanetra kelas VII 

sangat baik, dengan keikutsertaan mereka pada kegiatan majelis 

ta’lim tunanetra di Kota Tasikmalaya.    

   

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah penerapan pembelajaran kontekstual dengan cara 

broken triangle dapat meningkatkan pemahaman konsep hukum bacaan nun 

mati/ tanwin dan mim mati pada siswa tunanetra kelas VII di SLB Negeri 

Tamansari Kota Tasikmalaya?” 

Dari rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam sub rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana gambaran tentang pemahaman konsep hukum bacaan nun 

mati/tanwin dan mim mati  sebelum menggunakan pembelajaran 

kontekstual dengan cara broken triangle? 

2. Bagaimana gambaran tentang pemahaman konsep hukum bacaan nun 

mati/tanwin dan mim mati sesudah menggunakan pembelajaran 

kontekstual dengan cara broken triangle? 

3. Seberapa besar peningkatan pemahaman konsep hukum bacaan nun mati/ 

tanwin dan mim mati sebelum dan sesudah menggunakan  pembelajaran 

kontekstual dengan  cara broken triangle? 

 

D. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. 

Dengan demikian penelitian tindakan kelas ini diduga bahwa 

pembelajaran kontekstual dengan cara broken triangel dapat meningkatkan 

pemahaman konsep hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati pada siswa 

tunanetra kelas VII di SLB Negeri Tamansari Kota Tasikamalaya. 

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian  

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pembelajaran 

kontekstual dengan cara broken triangle dapat meningkatan pemahaman 

konsep hukum bacaan nun mati/ tanwin dan mim mati pada siswa 

tunanetra  di SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya.  

2. Penelitian tindakan kelas ini diharapkan berguna: 

a. Bagi guru pelaku penelitian tindakan kelas dapat : 

1) memberikan pengalaman merancang pembelajaran dan 

pengelolaan kelas dalam kegiatan pembelajaran PAI dengan 

penerapan pembelajaran kontekstual dengan cara broken triangle. 

2) meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 
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b. Bagi siswa melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan mereka 

dapat memahami konsep hukum nun mati/ tanwin dan mim mati serta 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi guru agama khususnya dan guru lainnya dapat menjadi bahan 

acuan dalam menyususn rencana dan melaksanakan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran yang sesuai.  

d. Bagi Sekolah merupakan salah satu upaya untuk pelayanan 

pendidikan pada masyarakat. 

e. Bagi pengembangan ilmu penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

dapat menyediakan alternatif kegiatan pembelajaran. 


