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MOTTO 

            

 “Dan Dia(Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada”(Qs. Al-Hadid: 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin 

mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan 

 th : ط a : أ

 zh : ظ b : ة

 „ : ع t : ث

 gh : غ ts : ث

 f : ف j : ج

 q : ق h : ح

 k : ك kh : خ

 l : ل d : د

 m : م dz : ذ

 n : ن r : ز

 w : و z : ش

 h : ي s : س

 ‟ : ء sy : ش

 y : ي sh : ص

   dh : ض

 

2. Vokal 

Vokal tunggal, vokal panjang, vocal rangkap  

Fathah  : a  أ: â    ْي… :ai 

Kasrah  : i  ي : î    ْو… : au 

Dhammah  : u  و: û    
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3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikutialif lam (ال) qamariyah 

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 al-Madînah :   المديىت    al-Baqarah :البقسي

b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsiyah 

Kata sandang yang diikutialif lam (ال) syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Contoh: 

 asy-syams :  الشمس    ar-rajul :   السجل

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam system aksara Arab digunakan lambang 

(  ّْ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. 

Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di 

tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata 

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Contoh: 

بلل ْأََمىَّبْب ْ    : Âmannâbillâhi   َْي ه ْاَّلر   Inna al-ladzîna :   إ نَّ

d. Ta Marbûthah (ة) 

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh 

kata sifat (na’at).Maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi 

huruf “h”. Contoh: 

 al-Af’idah :   األَف ئ َدة

Sedangkan ta marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf  “t”. Contoh: 

يَت ْ لَتٌْوَبص   Âmilatun Nâshibah :   َعبم 
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e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan 

yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan 

awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan 

lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam 

alih aksara ini, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) 

dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri di awali dengan 

kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama 

diri, bukan kata sandangnya. Contoh: „Ali Hasan al-„Âridh,  al- 

Asqallânî. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama 

surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur`an, Al-

Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

Pada dasarnya kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa 

berkemampuan rendah saja, tetapi juga dialami oleh siswa berkemampuan 

tinggi. Selain itu, kesulitan belajar juga dapat dialami oleh siswa yang 

berkemampuan rata-rata (normal) disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang 

menghambat tercapainya kinerja akademik sesuai dengan harapan. Adapun 

tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

metode VAKT untuk meningkatkan pemahaman anak disleksia pada 

pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif melalui analisis data berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru 

PAI, siswa disleksia dan wali kelas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam hal mengatasi 

kesulitan belajar yang dihadapi siswa, seorang guru harus bisa memberikan 

suatu metode pembelajaran kepada siswa yang menarik dan mudah dipahami 

siswa. Dengan menggunakan metode multisensori atau VAKT pada 

pembelajaran PAI, siswa yang mengalami kesulitan bisa tertangani dengan 

tepat. (2) Pola pengaturan kelasnya berbeda dengan sekolah lain. SD Pantara 

menggunakan penanganan kelas kecil, Kelas tersebut tidak dikelompokkan 

per gangguan belajarnya (disleksia, diskalkulia, disgrafia dan autis). Tetapi 

dikelompokkan menurut levelnya yaitu kelas 1-6 SD. (3) Penerapan metode 

VAKT yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama islam bahwa 

adanya peningkatan pemahaman anak disleksia di SD Pantara dibuktikan 

dengan adanya pembiasaan sikap keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemahaman Pendidikan Agama Islam dilihat dari praktik berwudhu, azan, 

iqomah, sholat dan berpuasa saat Bulan Ramadhan. Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penerapan metode VAKT yang dilakukan oleh 

guru PAI pada pembelajaran PAI menghasilkan dampak yang positif dan 

efektif terhadap pemahaman belajar siswa disleksia. 

Kata Kunci: Metode VAKT, MeningkatkanPemahaman, AnakDisleksia 
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ABSTRACT 

 

 Dyslexia is a difficulty learning to read that has nothing to do with IQ 

because dyslexic people usually have a normal IQ. The purpose of this 

research is to find out how the application of the VAKT method to improve 

dyslexia children's understanding of PAI learning. This study uses a 

qualitative approach with descriptive methods through data analysis in the 

form of observation, interviews and documentation. Data sources in this 

study are the principal, PAI teacher, dyslexic students and homeroom 

teacher. 

The results of this study indicate that: (1) In terms of overcoming 

learning difficulties faced by students, a teacher must be able to provide a 

learning method for students that is interesting and easy to understand for 

students. By using the multisensory method or VAKT on PAI learning, 

students who experience difficulties can be handled appropriately. (2) The 

pattern of class arrangement is different from other schools. SD Pantara uses 

small class management, the class is not grouped per learning disorder 

(dyslexia, dyscalculia, dysgraphia and autism). But it is grouped according to 

the level of grade 1-6 elementary school. (3) The application of the VAKT 

method used in Islamic religious education learning that an increase in 

understanding of dyslexic children in SD Pantara is evidenced by the habit of 

religious attitudes in daily life. Thus it can be concluded that the application 

of the VAKT method by PAI teachers on PAI learning has a positive and 

effective impact on the understanding of dyslexia student learning. 

 

Keywords: VAKT Method, Improving Understanding, Dyslexic 

Children 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian tinjauan pustaka, dan 

sistematika penulisan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia 

bahkan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kehidupan 

manusia. Dengan kata lain, kebutuhan manusia terhadap pendidikan 

bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, 

bangsa dan negara. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
1
 Keberhasilan proses 

belajar mengajar merupakan faktor utama dari keberhasilan tujuan 

pendidikan secara umum. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 

ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
2
 

                                                           
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1994), edisi kedua, hal. 232 
2
 Tim Pustaka Merah Putih, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Guru dan 

Dosen, (Yogyakarta: Pustaka Merah Putih, 2007), hal. 7 
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Pendidikan untuk semua merupakan sebuah kewajiban dan 

tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan di 

negeri ini. Maka, pemerataan kesempatan mengikuti proses 

pendidikan dan pembelajaran tidak hanya terbatas pada kelompok 

yang mampu, tetapi harus menyeluruh untuk setiap lapisan 

masyarakat.
3
 

Anak didik merupakan area pembelajaran yang luar biasa bagi 

tenaga pendidik, jika tenaga pendidik itu sadar bahwa mereka perlu 

belajar guna memperoleh pengalaman yang berguna untuk 

mengarahkan masa depan anak didik. 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 4 bahwa peserta didik 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu.
4
 

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa pendidikan harus 

diberikan kepada semua manusia dengan menjunjung tinggi manusia 

dengan menjunjung tinggi keragaman peserta didiknya sebagaimana 

yang disebutkan dalam surat Abasa ayat 1-4 

                            

           

                                                           
3
 Muhammad Saroni, Pendidikan untuk Orang Miskin, (Depok: Ar-Ruzz Media, 

2013), hal.22 
4
 Tim Pustaka Merah Putih, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Guru dan 

Dosen, (Yogyakarta: Pustaka Merah Putih, 2007), hal. 7  
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Artinya: ”Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. 

karena telah datang seorang buta kepadanya. tahukah kamu 

barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). atau Dia 

(ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi 

manfaat kepadanya?” (Qs. Abasa 1-4) 

Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi 

manusia tanpa terkecuali. Anak disleksia pun memerlukan 

pendidikan. dalam hal ini warga negara mempunyai hak yang sama 

dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Bahkan dengan program 

wajib belajar, setiap warga negara wajib  mengikuti proses pendidikan 

dan pembelajaran. Ini merupakan amanat yang harus mendapatkan 

perhatian bagi para pemangku kebajikan, terutama pada aspek 

pendidikan. Anak-anak dan masyarakat pada umumnya adalah 

sumber daya manusia yang menjadi tenaga perubahan dan 

pembangunan bagi bangsa besar ini. Jika mereka tidak mendapatkan 

perhatian yang seharusnya, mereka dapat menjadi bumerang bagi 

keberadaan bangsa.
5
 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat 1 juga menjelaskan 

bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada ayat 2 menjelaskan 

bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
6
 

Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai 

berbagai bidang studi. Jika anak pada usia sekolah permulaan tidak 

                                                           
5
 Muhammad Saroni, Pendidikan untuk Orang Miskin, (Depok: Ar-Ruzz Media, 

2013) hal.23 
6
Tim Pustaka Merah Putih, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Guru dan 

Dosen, (Yogyakarta: Pustaka Merah Putih, 2007), hal. 13  



4 
 

segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami 

banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada 

kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu, anak harus belajar membaca 

agar ia dapat membaca untuk belajar.
7
 

Riset telah menunjukkan bahwa anak dengan kesulitan belajar 

membuat perbandingan yang negatif dan tidak masuk akal antara diri 

mereka dan orang lain. Sebagai akibatnya, hal ini membuat harga diri 

mereka rendah. Selanjutnya mereka merasa dibawah rekan-rekan 

mereka dan ini berkonsekuensi jauh. Meskipun belum tersedia banyak 

riset mengenai hubungan antara disleksia dan harga diri, beberapa 

studi telah menyoroti perasaan kecewa, frustasi, marah, serta malu. 

Studi juga mengungkapkan perasaan penyandang disleksia bilamana 

mereka tidak mendapat perlakuan yang adil dalam pengajaran dan 

dari teman-temannya.
8
 

 Penanganan gangguan belajar selayaknya dilakukan sedini 

mungkin dengan melalui upaya-upaya prevensi saat mana seorang 

anak mendapatkan “bendera merah”. Memberikan penanganan sedini 

mungkin akan lebih baik daripada jika dilakukan telah terlambat, 

dengan kemungkinan kesulitan yang disandangnya itu dapat 

memberikan dampak negatif pada anak, yaitu dapat menimbulkan 

konsep diri negatif, demotivasi untuk belajar, dan merosotnya rasa 

percaya diri, serta munculnya masalah perilaku, kefrustasian, dan 

depresi.
9
 

                                                           
7
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan pada Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010) , hal.200 
8
 Jonathan  Glazzard, dkk., Asih Asah Asuh Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah 

Dasar, (Depok: PT KANISIUS, 2016), hal.101 
9
 Endang Widyorini dan Julia Maria van Tiel, Disleksia: deteksi, diagnosis, 

penanganan di sekolah dan di rumah, (Jakarta: PRENADA, 2017), hal.115  
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 Sekolah Dasar Pantara adalah sekolah yang mengkhususkan 

diri dalam pendidikan anak-anak berkesulitan belajar spesifik 

(specific learning difficulties/LD) atau sering disebut sebagai anak 

yang memiliki gaya belajar berbeda (learning differeinces). 

Penulis melakukan observasi di SD Pantara pada Kamis, 14 

Maret 2019. Observasi di lakukan di kelas 5 SD pukul 13.19 saat 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berlangsung. 

Hasil observasi yang pertama yaitu kelas 5 terdiri dari 2 kelas. Jumlah 

siswa dalam 1 kelas terdiri dari 10 orang siswa dan 2 orang wali 

kelas. Anak disleksia yang penulis temui di kelas 5 memiliki cara 

bicara yang kurang jelas, ekspresif dan tidak fokus saat menerima 

materi pelajaran.
10

 

Pembelajaran PAI dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah 

kemudian dilanjutkan dengan membaca surat At-Tin sampai dengan 

surat An-Nas. Siswa-siswa dibimbing oleh seorang guru PAI bernama 

Bu Nuraini. Ketika siswa-siswa membaca surat-surat pendek ada 

beberapa siswa tidak fokus dan membaca buku yang ada di 

hadapannya. Setelah siswa-siswa selesai membaca surat-surat pendek, 

Bu Aini memeriksa kelengkapan siswa dengan melakukan evaluasi 

harian diantaranya membawa buku agama/folder, membaca surat-

surat pendek, memperhatikan guru, menjawab pertanyaan, jika 

mereka melengkapi Bu Aini akan memberikan reward berupa sticker. 

Hal ini akan membuat anak disleksia bersemangat dan kembali fokus 

saat menerima pelajaran PAI.
11

 

Pembelajaran PAI yang dilaksanakan sudah menggunakan 

metode VAKT (Visual, Auditory, Kinesthetic, and Tactile), Saat 

                                                           
10

 Observasi SD Pantara, Kelas 5 SD, Jakarta, 14 Maret 2019, pukul 13.19 
11

 Observasi SD Pantara, Kelas 5 SD, Jakarta, 14 Maret 2019, pukul 13.19 
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pembelajaran PAI berlangsung Bu Ani menggunakan media kertas 

yang berisi gambar-gambar tentang hal-hal yang dilakukan dan tidak 

boleh dilakukan selama Ramadhan. Ini merangsang mereka untuk 

menggunakan visual (penglihatan) dalam pembelajaran PAI. 

Kemudian bu Aini mengulang-ulang tentang hal-hal yang dilakukan 

dan tidak boleh dilakukan di bulan Ramadhan. Hal-hal yang 

dilakukan di bulan Ramadhan seperti makan sahur, menyegerakan 

berbuka, berdoa ketika berbuka dan memperbanyak amal soleh. Hal-

hal yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadhan diantaranya 

merokok, marah, berkelahi dan berbuat maksiat. Cara seperti ini akan 

merangsang anak disleksia untuk menggunakan auditori 

(pendengaran) untuk memahami pelajaran PAI, setelah itu Bu Aini 

meminta salah seorang siswa untuk maju dan meminta siswa meraba 

gambar tentang materi Ramadhan di papan tulis. Hal ini melibatkan 

kemampuan kinestetik dan taktil (gerak dan peraba).
12

  

Saat pembelajaran PAI berlangsung terdapat anak disleksia 

yang aktif bertanya dan terdapat anak disleksia yang tidak fokus 

belajar. R termasuk anak disleksia yang aktif bertanya dan memberi 

tanggapan ketika guru sedang mengajar. R mampu memberikan 

tanggapan hikmah berpuasa di Bulan Ramadhan salah satunya adalah 

agar orang biasa merasakan hal yang sama (merasakan lapar) sama 

seperti orang miskin. Sedangkan anak disleksia yang tidak fokus 

belajar diantaranya D, F dan A. D tidak fokus dan kurangnya 

konsentrasi belajar saat Bu Aini menyampaikan materi, F tidur-

tiduran saat di kelas dan Aryo tidak memperhatikan materi pelajaran 

yang disampaikan. Ketika pembelajaran PAI, siswa yang tidak 

beragama Islam dipersilahkan tidak mengikuti mata pelajaran 

                                                           
12

 Observasi SD Pantara, Kelas 5 SD, Jakarta, 14 Maret 2019, pukul 13.19 
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tersebut. Di tempat penulis melakukan observasi yaitu kelas 5 ada 

satu anak yang bukan beragama Islam. Anak tersebut bernama D.
13

 

 Penulis memilih metode VAKT yang di terapkan untuk anak 

disleksia karena metode VAKT memiliki kelebihan yaitu metode 

VAKT dapat melibatkan individu dengan berbagai gaya belajar 

misalnya beberapa orang dengan gaya belajar visual, auditori, 

kinestetik maupun taktil (peraba). Ketika murid diajar dengan 

menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajarnya, maka 

mereka akan lebih mudah, cepat dan dapat mempertahankan serta 

menerapkan konsep-konsep lebih mudah untuk pembelajaran di masa 

depan.  

Berdasarkan uraian demikian, maka penulis mengambil judul 

penelitian Skripsi “Penerapan Metode VAKT (Visual, Auditory, 

Kinesthetic, and Tactile) untuk meningkatkan pemahaman anak 

disleksia pada Pembelajaran PAI (Studi Kasus di SD Pantara)”.  

Penulis mengambil judul skripsi tersebut untuk mengetahui 

lebih jauh tentang metode VAKT pada pembelajaran PAI untuk anak 

disleksia. Observasi dan wawancara adalah alternatif yang penulis 

pilih untuk memenuhi maksud tersebut. Saya mengharapkan dengan 

penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang anak disleksia 

dan metode yang dipakai dalam pembelajaran PAI untuk anak 

disleksia. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

a. Kurang tersedianya tenaga-tenaga pengajar yang terampil dalam 

menangani anak-anak berkesulitan belajar (disleksia) khusus. 

b. Kurangnya kemampuan guru PAI terhadap variasi pengunaan 

metode pengajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan 

belajar anak disleksia. 

c. Siswa berkesulitan belajar khusus, yang membutuhkan suatu 

metode proses belajar mengajar yang bersifat khusus. 

d. Sedikit orang-orang yang peduli dan ingin membantu anak 

berkesulitan belajar.  

e. Penerapan metode VAKT untuk meningkatkan kemampuan 

belajar PAI pada anak disleksia. 

f. Orangtua sebagai orang terdekat dengan anak juga kurang 

pengetahuannya dalam mendampingi anak-anak disleksia, 

sehingga menghambat perkembangan anak. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode VAKT dalam penelitian ini adalah metode pengajaran 

yang menggunakan seluruh sensori diantaranya visual 

(penglihatan), auditory (pendengaran), kinesthetic (gerakan), dan 

tactile (perabaan) untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik 

dalam memahami pelajaran 

2. Kemampuan belajar PAI dalam penelitian ini adalah praktik 

wudhu, sholat, azan, iqomah dan menulis huruf hijaiyyah. 
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3. Anak disleksia dalam hal ini adalah peserta didik yang mengalami 

gangguan belajar pada aspek membaca dan menulis. 

D. Perumusan Masalah 

Setelah membatasi permasalahan dan demi terarahnya penelitian, 

maka penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut: bagaimana 

penerapan metode VAKT dalam meningkatkan pemahaman anak 

disleksia pada mata pelajaran PAI di SD Pantara ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang ditulis dalam skripsi ini adalah: 

Untuk mengetahui penerapan metode VAKT dalam meningkatkan 

pemahaman anak disleksia pada mata pelajaran PAI di SD Pantara 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1) Manfaat teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dalam bidang pendidikan dan dapat 

menyumbang bangunan khazanah perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

2) Manfaat sosial praktis, maksudnya hasil penelitian ini dapat 

dipakai sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi semua 

pihak yang berkepentingan terutama bagi institusi pendidikan 

Islam. 

a) Bagi pendidik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b) Bagi peserta  didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak 

pada peningkatan pemahaman anak tentang konsep huruf dan 

dalam kemampuan belajar Pendidikan Agama Islam. 
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c) Bagi sekolah 

Dapat menyempurnakan proses belajar dan mengajar dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Pantara. 

G. Metode Penelitian 

a. Observasi 

Yaitu suatu cara pengambilan data melalui pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki 

secara langsung ataupun tidak langsung. 

b. Interview 

Adalah suatu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan yaitu 

dua orang atau lebih bertatap  muka atau mendengar secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan . 

c. Dokumentasi 

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau catatan 

transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legenda, dan lain-lain. 

H. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya dan digagas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, 

yaitu penelitian: 

1. Lailatullatifah dalam skripsinya yang berjudul Metode Pembelajaran 

Baca Tulis Al-Qur`an Melalui Pendekatan Individual bagi Anak 

Disleksia, Autis dan Hiperaktif di Sekolah Khusus Taruna Al-Qur`an 

Ngaglik, Sleman, tahun 2015, hasil penelitian ini adalah hasil dari 

penerapan metode pembelajaran baca tulis Al-Qur`an melalui 

pendekatan individual bagi anak disleksia, autis dan hiperaktif di 

Sekolah Khusus Taruna Al-Qur`an Ngaglik Sleman dalam hal baca 

Al-Qur`an maupun Iqra` para peserta didik sudah mengalami 
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perkembangan, terkecuali bagi siswa bernama Fudheil (autis) yang 

belum mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

catatan presensi tahfidz dan lembar penilaian BTAQ siswa. 

Sedangkan dalam hal penulisan Al-Qur`an, penulis belum bisa 

membuat kesimpulan mengenai keberhasilan dalam hal tersebut. 

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan, yaitu sama-sama 

membahas mengenai metode pembelajaran yang digunakan bagi 

siswa disleksia. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat 

penelitian yang dilakukan. 

2. Septi Andriani dalam jurnalnya yang berjudul Pembelajaran 

Membaca Permulaan Melalui Metode Eja Bagi Siswa Berkesulitan 

Membaca (Disleksia) (Studi Kasus Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

di Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Quraniyah VIII Palembang) , tahun 

2015, hasil penelitian ini adalah efektifitas metode Eja dalam 

meningkatkan kemampuan membaca awal pada mata pelajaran 

Bahasa Indoneia kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah VII 

Palembang menunjukkan hasil yang baik. Metode Eja efektif dalam 

meningkatkan kemampuan membaca awal pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah VIII 

Palembang Karena sebelum digunakan metode Eja (pre-test) 

memiliki rata-rata 57,3 sedangkan pembelajaran membaca permulaan 

sesudah digunakan metode Eja (post-tes) memiliki rata-rata 71,8. 

Berdasarkan perhitungan data yang dilakukan dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa metode Eja pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia memiliki peningkatan yang cukup baik. Dengan 

menggunakan metode Eja kemampuan membaca awal siswa yang 

berkesulitan membaca mengalami peningkatan. Hal itu berarti 

kesadaran fonemik siswa juga mengalami peningkatan. Peningkatan 
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itu ditunjukkan dengan kemampuan mereka dalam membunyikan 

bentuk huruf secara tepat dan membunyikan rangkaian huruf (kata). 

Artinya, metode Eja ini tepat digunakan untuk menangani siswa 

berkesulitan membaca.  

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis susun yaitu 

sama-sama digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

membaca permulaan pada siswa disleksia. Sedangkan perbedaan 

kedua skripsi tersebut adalah dalam skripsi ini membahas tentang 

metode Eja, dilakukan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

penelitian dilakukan di MI Quraniah VIII Palembang. sedangkan 

penulis membahas tentang Metode VAKT untuk anak disleksia, dan 

penelitian dilakukan di SD Pantara. 

3. Anif Isnatunnikmah dengan skripsinya yang berjudul Metode Silaba 

terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Anak Disleksia Kelas 3 

SD, tahun 2016, hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil 

penelitian dan pengolahan data tentang kemampuan membaca 

permulaan anak disleksia pada kelas 3 dengan menerapkan metode 

silaba dapat disimpulkan: 1) Terjadinya perbedaan nilai kemampuan 

membaca permulaan anak disleksia sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan (treatment) nilai kemampuan membaca permulaan anak 

disleksia sebelum diberikan perlakuan (treatment) adalah 47,09 

sedangkan nilai kemampuan membaca permulaan anak disleksia 

sesudah diberikan intervensi adalah 75,56. 2) Ada pengaruh pada 

penerapan metode silaba terhadap kemampuan membaca permulaan 

anak disleksia kelas 3 di SDN Wedi Gedangan Sidoarjo dan SD TPI 

Gedangan Sidoarjo. 

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis susun yaitu 

sama-sama membahas metode yang dapat meningkatkan kemampuan 
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membaca bagi siswa disleksia. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

jenis metode pembelajarannya dan obyek penelitiannya. Pada skripsi 

ini membahas tentang metode Silaba untuk anak disleksia dan obyek 

penelitiannya yaitu SDN Wei Gedangan Sidoarjo dan SD TPI 

Gedangan Sidoarjo. Sedangkan penulis membahas tentang metode 

VAKT untuk anak disleksia dan obyek penelitiannya yaitu SD 

Pantara. 

4. Firdausi Nuzula dalam skripsinya yang berjudul Pengembangan 

Modul Bahasa Indonesia untuk Siswa Disleksia kelas IV Sekolah 

Dasar, tahun 2016, hasil penelitian ini adalah modul yang 

dikembangkan adalah modul bahasa Indonesia untuk siswa disleksia 

kelas IV sekolah dasar. Modul terdiri dari halaman pengantar, isi 

modul, evaluasi dan kunci jawaban. Modul yang dikembangkan telah 

divalidasi oleh ahli bahan ajar, ahli materi dan ahli pembelajaran. 

Modul pembelajaran yang dikembangkan memperoleh respon positif 

dari siswa disleksia. Adapun rata-rata skor akhir 3,37 dari skor 

maksimal 4 dan menunjukkan presentase 84,29%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan modul bahasa Indonesia untuk 

siswa disleksia memperoleh skor 3,31 dengan kategori “sangat baik”. 

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis susun yaitu 

sama-sama membahas mengenai siswa disleksia. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada obyek penelitian dan tempat penelitian. 

pada skripsi ini pengembangan yang digunakan adalah 

pengembangan modul bahasa Indonesia kelas IV Sekolah Dasar dan 

penelitian Firdausi Nuzula ini dilakukan di SDN 5 Malang. 

Sedangkan penulis membahas tentang metode VAKT untuk anak 

disleksia, dan penelitian dilakukan di SD Pantara. 
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5. Willa Putri dalam tesisnya yang berjudul Peran Guru dalam 

Membimbing Anak Disleksia (Studi Kasus di SD INTIS School 

Yogyakarta), tahun 2018, hasil penelitian ini adalah ada lima tahapan 

SD INTIS School Yogyakarta dalam mengidentifikasi anak disleksia, 

yaitu pertama, menemukan kesulitan belajar membaca pada anak. 

Kedua, mempelajari kesulitan belajar anak sebelum dilakukan 

pemeriksaan. Ketiga, membantu identifikasi dengan ciri-ciri yang 

ditemui guru setelah menjalani proses belajar-mengajar di kelas. 

Keempat, mengadakan rapat untuk membicarakan keadaan anak 

bersama kepala sekolah, penanggung jawab inklusi dan guru kelas 

sebelum penerimaan rapor. Kelima, melakukan pemeriksaan dengan 

bantuan psikolog. Upaya guru dalam membimbing anak yang 

mengalami disleksia dengan memahami keadaan anak, membangun 

rasa percaya diri anak, dan melatih untuk terus membaca dan menulis. 

Adapun treatment yang dilakukan guru untuk anak disleksia yaitu 

motivasi, pendampingan, penggunaan metode, penggunaan media dan 

penyederhanaan bahasa. 

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis susun yaitu 

sama-sama membahasa mengenai siswa disleksia. Sedangkan 

Perbedaannya kedua skripsi tersebut adalah pada skripsi ini 

membahas tentang peran guru dalam membimbing anak disleksia di 

SD INTIS SCHOOL Yogyakarta. Sedangkan penulis membahas 

tentang metode VAKT untuk anak disleksia di SD Pantara. 
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I. Sistematika Penulisan  

Mengenai sistematika dan teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu 

pada pedoman penulisan skripsi saja, yang diterbitkan oleh Institut Ilmu 

Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. Adapun sistematikanya penulis dibagi kedalam 

lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN yang mencakup latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian tinjauan pustaka, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI, pada bab ini akan dibahas mengenai kajian 

teori yang memaparkan tentang: anak disleksia yang meliputi pengertian 

masalah belajar, pengertian disleksia, mekanisme terjadinya disleksia, 

ciri-ciri anak disleksia, tingkat keparahan disleksia dan faktor yang 

menjadi penyebab disleksia. Kemudian tinjauan tentang metode VAKT 

yang meliputi pengertian, macam-macam metode untuk penanganan 

disleksia. kemudian tinjauan tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) 

yang meliputi pengertian agama Islam, ruang lingkup pendidikan agama 

Islam dan tujuan Pendidikan Agama Islam. Serta Penerapan Metode 

VAKT (visual, auditory, kinesthetic dan tactile) dalam Meningkatkan 

Pemahaman Anak Disleksia pada Pembelajaran PAI. 

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisikan tempat dan waktu 

penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik dan 

instrument pengumpulan data, teknik analis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini dibahas mengenai laporan 

hasil penelitian yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, serta 

penyajian data yang mendeskripsikan proses pembelajaran dengan 

metode VAKT pada bidang studi PAI. 

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Dalam bab ini akan diuraikan teori yang berkaitan dengan disleksia, 

metode VAKT dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

A. Tinjauan tentang Anak Disleksia 

1. Pengertian Masalah  Belajar 

Masalah belajar terdiri dari gangguan belajar yang merupakan 

masalah primer dan kesulitan belajar yang merupakan masalah 

sekunder. Gangguan belajar (primer) sebagai akibat masalah 

gangguan perkembangan kognitif (neurologis). Sedangkan kesulitan 

belajar (sekunder) disebabkan oleh dua hal yaitu sebagai akibat 

adanya masalah lingkungan si anak dan sebagai akibat adanya 

masalah pada diri si anak.
1
 

Siswa-siswa dengan gangguan belajar mempunyai risiko 

depresi, faalangst (takut gagal), dan perilaku menyimpang. Anak-

anak dengan gangguan belajar akan sangat cepat mengalami faalangst 

(rasa takut gagal). Ia akan sangat cepat membenci jika harus belajar. 

Bahkan benci ke sekolah karena disekolah ia akan berhadapan dengan 

masalah-masalah yang menghantuinya. Bila ia mendapatkan reaksi-

reaksi negatif dari teman-temannya maka masalah yang ada pada 

dirinya menjadi semakin meningkat.
2
  

Disleksia merupakan salah satu gangguan belajar yaitu peserta 

didik mengalami keterlambatan dalam hal membaca. Menurut 

Nasional Institut of Health USA kesulitan belajar adalah 

                                                           
1
Endang Widyorini dan Julia Maria van Tiel, Disleksia: deteksi, diagnosis, 

penanganan di sekolah dan di rumah, (Jakarta: PRENADA, 2017), hal.4 
2
Julia Maria van Tiel, Pendekatan Pedagogik dan Didaktik  pada Siswa dengan 

Masalah dan Gangguan Perilaku, (Depok: PRENADA, 2014), hal.25 
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hambatan/gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh 

adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf intelegensia dan 

kemampuan akademik yang seharusnya dicapai.
3
 Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa kesulitan belajar kemungkinan disebabkan oleh 

gangguan di dalam sistem saraf pusat otak (gangguan neurobiologist) 

yang dapat menimbulkan gangguan perkembangan seperti gangguan 

perkembangan bicara, membaca, menulis, pemahaman dan berhitung. 

Kesulitan belajar adalah mengacu kepada siswa yang 

mengalami kesulitan di segala mata pelajaran. Hal ini dapat 

disebabkan karena rendahnya intelegensi siswa, diikuti gangguan 

motorik atau gangguan emosi, atau terlalu minim stimulasi di rumah.
4
 

Kesulitan belajar disebabkan oleh dua hal. Pertama, Kesulitan belajar 

(sekunder) sebagai akibat adanya masalah lingkungan si anak seperti 

keluarga, sekolah, lingkungan dan budaya. Dan kedua, kesulitan 

belajar (sekunder) sebagai akibat adanya masalah pada diri si anak 

seperti gangguan atau cacat indra, gangguan neuro-motorik, gangguan 

perkembangan emosi, gangguan konsentrasi, inteligensi rendah, 

belum siap menerima pembelajaran, gangguan kematangan 

perkembangan dan gangguan perkembangan berbicara.
5
 

Dengan demikian, disleksia termasuk gangguan belajar 

sebagai masalah belajar primer yang akar masalahnya berada di 

dalam otak dan genetik, pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh 

lingkungan. 

 

                                                           
3
Ridwan Idris, “Mengatasi Kesulitan Belajar dengan Pendekatan Psikologi 

Kognitif”, dalam Jurnal Lentera Pendidikan,Vol.12 No.2 Desember 2009, hal.153 
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Julia Maria van Tiel, Pendekatan Pedagogik dan Didaktik  pada Siswa dengan 

Masalah dan Gangguan Perilaku, (Depok: PRENADA, 2014), hal.26 
5
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penanganan di sekolah dan di rumah, (Jakarta: PRENADA, 2017), hal.4 
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2. Pengertian Disleksia 

Kata disleksia (dyslexia) berasal dari kata Yunani dys yang 

berarti “sulit dalam” dan lex berasal dari legein, yang artinya 

“berbicara”. Jadi secara harfiah, disleksia berarti kesulitan yang 

berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulis. Secara umum 

disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada 

seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam 

melakukan aktivitas membaca dan menulis.
6
 Istilah disleksia banyak 

digunakan dalam dunia kedokteran dan dikaitkan dengan adanya 

gangguan fungsi neurofisiologis. Bryan dan Bryan mendefinisikan 

disleksia sebagai  suatu sindroma kesulitan dalam mempelajari dan 

mengintegrasikan komponen-komponen kata dan kalimat, serta dalam 

belajar segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, arah, dan masa.
7
 

Sedangkan menurut Koestoer Partowisastro, seorang peserta didik 

yang mengalami gagal belajar membaca diakibatkan fungsi 

neurologis (susunan dan hubungan saraf) tertentu, atau pusat saraf 

untuk membaca tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.
8
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 dijelaskan 

bahwa peserta didik disleksia adalah seorang peserta didik yang 

menderita gangguan pada penglihatan dan pendengaran yang 

disebabkan oleh kelainan saraf pada otak sehingga peserta didik 

mengalami kesulitan membaca. 

Para ahli berpendapat bahwa penderita disleksia mengalami 

ketidakmampuan dalam membedakan dan memisahkan bunyi dari 

                                                           
6
Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 258 
7
Agustyawati dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hal.208 
8
Mahilda Dea Komalasari, “Metode Multisensori untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca pada Peserta Didik Disleksia di Sekolah Dasar”, dalam  Jurnal Elementary School, 

2015, hal.104 
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kata-kata yang diucapkan. Sebagai contoh, Dennis tidak dapat 

memahami makna kata “bat” (kelelawar) dan malahan mengeja satu 

per satu huruf yang membentuk kata itu: “b (be, dalam Bahasa Inggris 

diucapkan “bi”), „a‟ (dalam bahasa Inggris diucapkan “e”) dan „t‟ (te, 

dalam bahasa Inggris diucapkan “ti”).
9
  

Disleksia adalah Gangguan membaca termasuk di dalamnya 

antara lain gangguan dalam kemampuan: mengenali huruf-huruf, 

angka dan simbol-simbol atau tanda baca yang digunakan dalam 

kalimat, mengenali kata-kata, melakukan analisis kalimat, dikte 

(mencongak/imla), teknik membaca, memahami bacaan, dan 

menggunakan bahasa. Anak disleksia adalah anak yang  mengalami 

gangguan salah satu atau lebih dari kemampuan tersebut.
10

  

Shaywitz dalam bukunya Jati Rinakri menjelaskan bahwa 

disleksia adalah suatu kondisi pemrosesan input atau masukkan 

informasi yang berbeda dari anak normal yang seringkali ditandai 

dengan kesulitan dalam membaca sehingga dapa memengaruhi area 

kognisi, seperti daya ingat, kecepatan pemrosesan input, kemampuan 

pengaturan waktu, aspek koordinasi dan pengendalian gerak.
11

 

Anak yang memiliki keterlambatan kemampuan membaca, 

mengalami kesulitan dalam mengartikan atau mengenali struktur 

kata-kata (misalnya huruf atau suara yang seharusnya tidak 

diucapkan, sisipan, penggantian atau kebalikan) atau memahaminya 

(misalnya, memahami fakta-fakta dasar, gagasan, utama, urutan 

                                                           
9
Derek Wood, Kiat Mengatasi Gangguan Belajar, (Jogjakarta: KATAHATI, 2007), 

hal. 28 
10

Endang Widyorini dan Julia Maria van Tiel, Disleksia: deteksi, diagnosis, 

penanganan di sekolah dan di rumah, (Jakarta: PRENADA, 2017), hal.6 
11

Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 258 
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peristiwa, atau topik sebuah bacaan). Mereka juga mengalami 

kesulitan lain seperti cepat melupakan apa yang telah dibacanya.
12

 

Disleksia tidak hanya menyangkut kemampuan baca dan tulis, 

melainkan bisa juga berupa gangguan dalam mendengarkan atau 

mengikuti petunjuk, bisa pula dalam kemampuan bahasa ekspresif 

atau reseptif, kemampuan membaca rentetan angka, kemampuan 

mengingat, kemampuan dalam mempelajari matematika atau 

berhitung, kemampuan bernyanyi dan memahami irama musik.
13

 

Dari beberapa pengertian dan definisi tentang disleksia diatas 

dapat disimpulkan bahwa disleksia adalah seorang anak yang 

menderita gangguan pada penglihatan dan pendengaran yang 

berhubungan dengan kata atau symbol-simbol tulis yang disebabkan 

oleh fungsi neurologis (susunan dan hubungan saraf ) tertentu atau 

pusat untuk membaca tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. 

Sebagian ahli berargumen bahwa kesulitan mengenali bunyi-

bunyi bahasa (fonem) merupakan dasar bagi keterlambatan 

kemampuan membaca. Kemampuan ini penting sekali bagi 

pemahaman hubungan antara bunyi bahasa dan tulisan yang 

mewakilinya. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk 

menyebutkan keterlambatan membaca adalah disleksia. Istilah ini 

sebenarnya merupakan nama bagi salah satu jenis keterlambatan 

membaca saja. Semasa awal kanak-kanak, seorang anak yang 

menderita disleksia mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa 

lisan. Selanjutnya ketika tiba masanya untuk sekolah, anak ini 

mengalami kesulitan dalam mengenali dan mengeja kata-kata, 
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Ridwan Idris, “Mengatasi Kesulitan Belajar dengan Pendekatan Psikologi 

Kognitif”, dalam Jurnal Lentera Pendidikan,Vol.12 No.2 Desember 2009, hal.164 
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Kak Shanty, Ayo Belajar Membaca: Belajar Membaca untuk Anak Disleksia, 

(Depok: JAVALITERA, 2017), hal. 60 
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sehingga pada akhirnya mereka mengalami masalah dalam 

memahami maknanya.
14

 

Oleh karena itu, diperlukannya kemampuan mengenali bunyi 

bahasa pada anak karena itu merupakan dasar bagi kemampuan 

membaca sehingga mereka pada akhirnya dapat memahami bacaan 

tersebut. 

Disleksia mempengaruhi 5 hingga 10 persen dari semua anak 

yang ada. Kondisi ini pertama kali diketahui pada abad ke sembilan 

belas, ketika itu disebut dengan buta huruf (word blindness). 

Beberapa peneliti menemukan bahwa disleksia cenderung 

mempengaruhi anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan. 

Tanda-tanda disleksia tidak sulit dikenali, bila seorang guru dan orang 

tua cermat mengamatinya. Sebagai contoh, bila anda menunjukkan 

sebuah buku yang asing pada seorang anak penderita disleksia, ia 

mungkin akan mengarang-ngarang cerita berdasarkan gambar yang ia 

lihat tanpa berdasarkan tulisan isi buku tersebut. Bila anda meminta 

anak tersebut untuk berfokus pada kata-kata dibuku itu, ia mungkin 

berusaha untuk mengalihkan permintaan tersebut. Ketika anda 

menyuruh anak tersebut untuk memperhatikan kata-kata, maka 

kesulitan belajar membaca pada anak tersebut akan terlihat jelas.
15
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3.   Mekanisme terjadinya disleksia 

Anak-anak disleksia secara fisik tidak akan terlihat sedang 

mengalami gangguan. Disleksia tidak hanya berupa kesulitan untuk 

menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik tetapi juga 

dalam berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, kiri dan 

kanan, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke 

memori otak.
16

 

Ada dua jenis disleksia, yaitu developmental dyslexia (bawaan 

sejak lahir) dan aquired dyslexia (didapat karena gangguan atau 

perubahan cara otak kiri membaca). developmental dyslexia 

merupakan bawaan sejak lahir dan karena faktor genetis atau 

keturunan.
17

 Anak dengan kelainan disleksia, menurut penelitian, 

dilahirkan dari keluarga dengan kesulitan kronis dalam membaca atau 

mengeja, sekalipun intelegensi mereka cukup tinggi. Selain itu para 

peneliti menemukan bahwa susunan kromosom kaum disleksia 

berhubungan erat dengan sistem kontrol imunitas. Ini menunjukkan, 

para penderitanya rentan terhadap serangan dari antibodi.
18

 Dengan 

demikian, disleksia bisa disebabkan karena bawaan sejak lahir dan 

karena gangguan dan perubahan cara otak kiri membaca. 

Prof. John Stein dari Universitas Oxford dan Prof. Tony 

Monaco dari sebuah pusat penelitian tentang gen manusia, telah 

menemukan tiga gen sama yang berhubungan dengan disleksia dalam 

sampel darah para penderita. Penemuan ini membuktikan bahwa 
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Kak Shanty, Ayo Belajar Membaca: Belajar Membaca untuk Anak Disleksia, 

(Depok: JAVALITERA, 2017), hal. 27 
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Kak Shanty, Ayo Belajar Membaca: Belajar Membaca untuk Anak Disleksia, hal. 
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disleksia memang karena faktor keturunan atau bawaan. Penelitian 

dilakukan dengan mempelajari sampel DNA (deoxyribonucleic acid) 

atau sel inti yang terdiri atas materi genetik berupa darah dari 90 

keluarga.
19

 

Penyandang disleksia akan membawa kelainan ini seumur 

hidupnya atau tidak dapat disembuhkan. Hasil penelitian juga 

menyebutkan bahwa penyakit ini berkaitan dengan tidak berfungsinya 

suatu bagian pada otak yang disebut daerah abu-abu yang 

berhubungan dengan kemampuan membaca.
20

 

Mekanisme terjadinya disleksia sampai saat ini masih 

diperdebatkan oleh ahli neuroscience. Dari penelitian mereka 

menunjukkan bahwa ada disfungsi dari sistem saraf otak yang terlibat 

dalam kegagalan membaca. Beberapa pendapat menyatakan 

ketidakmampuan membaca karena faktor neurologis, berdasar 

penelitian neuropatologi pada otak anak yang mengalami disleksia. 

Kemungkinan juga terjadi abnormalitas pada fase kematangan organ 

cerebral cortex yang terjadi pada masa prenatal dan yang 

menyebabkan adanya perkembangan yang asimetri pada otak.
21

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Samuel Orton, ia adalah 

seorang neurolog terkenal dengan teori tentang atypical lateralization 

theory of dyslexia. Oleh Geshwind dikatakan bahwa lateralisasi pada 

fungsi berbahasa pada hemisfer kiri mengalami keterlambatan pada 

anak yang mengalami disleksia, oleh karena perkembangan bahasa 
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Kak Shanty, Ayo Belajar Membaca: Belajar Membaca untuk Anak Disleksia, 

(Depok: JAVALITERA, 2017), hal. 61 
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sebagai pendukung utama untuk belajar membaca tidak berkembang 

dengan normal.
22

 

Pada saat manusia melakukan kegiatan pemrosesan bahasa, 

aktivitas pada hemisfer bagian kiri akan tampak lebih besar daripada 

hemisfer bagian kanan, sedangkan pada orang yang mengalami 

gangguan disleksia, aktivitas hemisfer kedua bagian menjadi sama 

besar.
23

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disleksia disebabkan 

karena terganggunya multisistem pada fungsi dasar otak yang 

diperlukan untuk memproses informasi dengan cepat (teori kerusakan 

pada proses temporal) yang melibatkan simptom perseptual, motorik 

dan kognitif. 

4. Ciri-ciri Anak Disleksia 

Disleksia biasanya diketahui pada usia tujuh tahun, ditandai 

dengan merosotnya prestasi belajar. Padahal dampaknya bisa 

dikurangi jika diketahui pada usia prasekolah atau TK, saat anak 

belum mulai belajar membaca. Gejala-gejala awal disleksia yaitu 

pertama kesulitan membedakan sisi kanan dan kiri yang dialami saat 

berusia 3 tahun. Kedua, bisa juga dari cara bertutur atau menceritakan 

pengalaman. Ketika anak ditanya “bagaimana tadi di sekolah?” bila 

jawabannya “ya, begitu deh” maka kita perlu waspada dengan kondisi 

ini. Bisa jadi ini adalah tanda awal seorang anak mengalami 

disleksia.
24
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Setelah mengetahui gejala awal, kita juga perlu mengetahui 

gejala-gejala disleksia yang bisa muncul pada saat usia tertentu. 

Gejala-gejala disleksia pada prasekolah diantaranya kidal atau tidak 

terampil jika hanya menggunakan satu tangan saja, bingung 

membedakan sisi kanan dan kiri, grusa-grusu atau melakukan sesuatu 

tanpa terorganisir dan miskin kosa kata, banyak menggunakan kata 

ganti „ini-itu‟.
25

 

Gejala-gejala disleksia antara 5-8 tahun diantaranya kesulitan 

mempelajari huruf (bentuk dan bunyinya), kesulitan menggabungkan 

huruf menjadi sebuah kata, kesulitan membaca dan kesulitan 

memegang alat tulis.
26

 

Gejala-gejala disleksia saat usia sekolah (kemampuan 

berbahasa dan menulis) diantaranya mengalami kesulitan membaca 

dan mengeja, salah menulis dan meletakkan gambar, sulit menghapal 

alfabet, huruf terbalik-balik terutama “b” dan “d”, “tadi” dan “tapi”, 

menggunakan jari untuk menghitung, konsentrasi buruk, tidak 

mengerti apa yang dibaca dan menulis lama  sekali.
27

 

Dengan demikian, gejala-gejala disleksia bisa muncul pada 

saat usia tertentu yaitu Gejala-gejala disleksia pada prasekolah 

diantaranya kidal, Gejala-gejala disleksia antara 5-8 tahun diantaranya 

kesulitan mempelajari huruf dan Gejala-gejala disleksia saat usia 

sekolah diantaranya mengalami kesulitan membaca dan mengeja. 
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Anak-anak dengan kesulitan belajar khusus, umumnya tidak 

berbeda dengan anak-anak “normal” lainnya. Mereka hanya 

mengalami kesulitan dalam bidang akademik tertentu yang tidak 

mereka kuasai. 

Adapun ciri-ciri anak yang mengalami disleksia adalah: 

a. Tidak dapat mengucapkan irama kata-kata secara benar 

dan proporsional. 

b. Kesulitan mengurutkan huruf-huruf dalam kata. 

c. Sulit menyuarakan fonem (satuan bunyi) dan 

memadukannya menjadi sebuah kata. 

d. Sulit mengeja secara benar. Bahkan mungkin anak akan 

mengeja satu kata dengan bermacam ucapan. 

e. Sulit mengeja kata atau suku kata dengan benar. Anak 

bingung menghadapi huruf yang mempunyai kemiripan 

bentuk seperti b-d, u-n, m-n. 

f. Membaca satu kata dengan benar di satu halaman, tapi 

salah di halaman lainnya. 

g. Kesulitan dalam memahami apa yang dibaca. 

h. Sering terbalik dalam menuliskan atau mengucapkan kata. 

Misal, “hal” menjadi “lah”, atau “kucing duduk di atas 

kursi” menjadi “kursi duduk di atas kucing”.
28

 

i. Rancu dengan kata-kata yang singkat, misalnya ke, dari, 

dan, jadi. 

j. Bingung  menentukan tangan mana yang dipakai untuk 

menulis. 
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k. Lupa mencantumkan huruf besar atau mencantumkannya 

di tempat yang salah.  

l. Menulis huruf dan angka dengan hasil yang kurang baik. 

m. Terdapat jarak pada huruf-huruf dalam rangkaian kata. 

Tulisannya tidak stabil. Kadang naik, kadang turun.
29

 

Dengan demikian, ciri-ciri anak disleksia selain mengalami 

keterlambatan membaca, mereka juga mengalami masalah dalam 

memahami maknanya. 

Beberapa kesulitan bagi anak-anak penderita disleksia adalah 

sebagai berikut: 

a. Membaca dengan sangat lamban dan dengan enggan 

menyusuri teks pada halaman buku dengan menggunakan jari 

telunjuk. 

b. Mengabaikan suku kata, kata-kata, frase atau bahkan baris 

teks. 

c. Menambahkan kata-kata atau frase yang tidak ada dalam teks. 

d. Membalik urutan huruf atau suku kata dalam sebuah kata. 

e. Salah dalam melafalkan kata-kata, termasuk kata-kata yang 

sudah dikenal. 

f. Mengganti satu kata dengan kata lain, meskipun kata yang 

digantikan tidak mempunyai arti dalam konteksnya. 

g. Menyusun kata-kata yang tidak mempunyai arti. 

h. Mengabaikan tanda baca. 
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Fanu juga menjelaskan dalam bukunya Jati Rinakri bahwa 

beberapa ciri anak yang menderita disleksia diantaranya membaca 

dengan amat lamban dan terkesan tidak yakin dengan apa yang ia 

ucapkan, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya 

yang beranjak dari satu teks ke teks berikutnya dan melewatkan 

beberapa suku kata, frasa atau bahkan baris-baris dalam teks. Adapun 

bentuk-bentuk kesulitan membaca anak yang disleksia adalah 

melakukan penambahan dalam suku kata (addition), misalnya batu 

menjadi baltu dan menghilangkan huruf dalam suku kata (omission), 

misalnya masak menjadi masa.
30

 

Dengan demikian, ciri-ciri anak disleksia bermacam-macam 

diantaranya menambahkan kata-kata, mengabaikan suku kata, 

membalik urutan huruf dan mengganti satu kata dengan kata yang 

lain. 

Masalah disleksia jika dilihat melalui kriteria DSM 5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi ke 5) 

terbagi menjadi 4: 

a. Kesulitan yang amat sangat 

Kesulitan dalam belajar dan penggunaan keterampilannya di 

sekolah, yang tampak dari adanya gejala-gejala yang terus-

menerus sedikitnya enam bulan, dan paling tidak satu dari gejala 

sebagai berikut: 

1. Adanya ketidaktelitian atau lambatnya dan kesulitan membaca 

kata-kata (misalnya membaca kata-kata yang berdiri sendiri 

secara salah, atau ragu-ragu untuk membaca secara keras, 
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sering menebak-nebak kata-kata, mengalami kesulitan 

menyebut kata-kata dengan baik). 

2. Kesulitan mengeja (misalnya menambahkan huruf mati dan 

huruf hidup, membuangnya atau mengganti dengan yang 

lainnya). 

b. Ketertinggalan 

Membaca dan mengeja merupakan hal yang penting dan dapat 

diukur, telah berkembang lebih buruk bila dibandingkan dengan 

teman sebayanya. Hal itu menyebabkan pengaruh yang negatif 

terhadap prestasi sekolah dan kerja, atau pada aktivitas sehari-

hari.  

c. Dapat terlihat jelas 

Masalah belajar sudah nampak sejak awal tahun-tahun belajar, 

namun baru kelihatan secara jelas pada saat anak dituntut lebih 

banyak keterampilan sekolah daripada kemampuan yang dimiliki 

anak. Misalnya saat mengerjakan ulangan atau ujian dengan batas 

waktu, saat harus membaca dan menulis teks yang panjang dan 

kompleks dengan waktu tertentu, atau pada saat harus 

mengerjakan tugas-tugas yang lebih sulit. 

d. Kespesifikan 

Masalah belajar yang tidak dapat dijelaskan akibat dari 

retardasi mental, atau karena gangguan mata yang tidak dikoreksi, 

atau karena gangguan pendengaran, gangguan psikis atau 

neurologis, ketertinggalan psikososial, penguasaan bahasa yang 

kurang, atau karena buruknya pendidikan.
31
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5. Tingkat Keparahan Disleksia Berdasarkan DSM 5 

a. Tingkat Ringan: anak mengalami beberapa kesulitan untuk 

menguasai keterampilan belajar pada satu atau dua domain 

akademik, namun masih memungkinkan untuk diatasi atau 

berfungsi cukup baik jika mendapatkan dukungan layanan yang 

tepat, terutama dalam usia sekolah. 

b. Tingkat sedang: ditunjukkan dengan adanya kesulitan untuk 

menguasai keterampilan belajar dalam satu atau lebih bidang 

akademik dan membutuhkan strategi pengajaran yang intensif. 

Membutuhkan beberapa layanan yang mendukung dalam 

pembelajaran di sekolah, di tempat kerja atau di rumah untuk 

menyelesaikan secara tepat dan efisien. 

c. Tingkat parah: mengalami kesulitan yang tinggi dalam 

penguasaan keterampilan belajar pada satu atau lebih bidang 

akademik, sehingga individu tidak mampu mempelajari 

keterampilan tersebut tanpa pengajaran individual yang intensif 

dan khusus selama hampir sepanjang dia sekolah. Meskipun ada 

dukungan dan layanan di rumah, sekolah atau tempat kerja, 

individu tidak dapat menuntaskan pekerjaannya secara efisien.
32

 

 Dengan demikian, Tingkat Keparahan Disleksia Berdasarkan 

DSM 5 terbagi menjadi 3 yaitu: tingkat ringan, tingkat sedang dan 

tingkat berat. Tingkat ringan ialah anak mengalami kesulitan namun 

masih memungkinkan untuk diatasi, tingkat sedang ialah anak 

mengalami kesulitan dan membutuhkan strategi pengajaran yang 

intensif dan tingkat berat ialah anak mengalami kesulitan yang tinggi 
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dalam penguasaan keterampilan belajar dan membutuhkan pengajaran 

individual yang intensif dan khusus.  

6. Faktor yang Menjadi Penyebab Disleksia 

 Setidaknya terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab disleksia, 

antara lain: 

a. Faktor Biologis 

Sejumlah peneliti meyakini bahwa disleksia merupakan 

akibat dari penyimpangan fungsi-fungsi bagian-bagian tertentu 

dari otak anak disleksia perkembangannya lebih lambat dibanding 

anak-anak normal. Di samping itu kematangan otaknya pun 

lambat. Dahulu teori tersebut memang banyak diperdebatkan, 

namun bukti-bukti tersebut memang banyak diperdebatkan, 

namun bukti-bukti mutakhir mengindikasikan bahwa teori itu 

memiliki validitas. Teori lainnya menyatakan bahwa disleksia 

disebabkan oleh gangguan pada struktur otak. Beberapa peneliti 

menerima bahwa teori ini masih diyakini sampai saat diadakan 

penelitian tentang penelaahan otak manusia disleksia yang 

meninggal. Penelaahan otak ini telah menyingkap karakteristik 

perkembangan otak. Dari situ diperoleh gambaran bahwa 

gangguan struktur otak mungkin mengakibatkan sejumlah kasus 

penting disleksia berat.
33

 

b. Faktor Psikologis 

Beberapa peneliti memasukkan disleksia ke dalam 

gangguan psikologis atau emosional sebagai akibat dari tindakan 

kurang disiplin, tidak memiliki orangtua, sering pindah sekolah, 

kurangnya kerjasama dengan guru, atau penyebab-penyebab lain. 
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Memang, anak yang kurang ceria, sedang marah-marah, atau 

memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua atau 

dengan anak lain kemungkinan memiliki masalah belajar. Stress 

mungkin juga mengakibatkan disleksia, namun yang jelas stress 

dapat memperburuk masalah belajar. Metode treatmen yang 

efektif pasti dapat mengurangi kecemasan disleksia. 

c. Faktor Pendidikan-Metode mengajar. 

Banyak ahli setuju bawa disleksia disebabkan oleh metode 

yang digunakan dalam mengajarkan membaca. Terutama, metode 

“whole-word” yang mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan 

daripada mengajarkan bahwa kata merupakan bentuk bunyi dari 

sebuah tulisan. Mereka berpikir bahwa metode fonetik, yang 

mengajarkan anak nama-nama huruf berdasarkan bunyinya, 

memberikan fondasi yang baik untuk membaca. Mereka mengklaim 

bahwa anak yang belajar membaca dengan metode fonetik akan lebih 

mudah dalam mempelajari kata-kata baru, serta untuk mengenali 

kata-kata asing tertulis sebagaimana mengeja tulisan kata tersebut 

setelah mendengar pelafalannya.
34

 

Jadi, faktor yang menjadi penyebab disleksia ada 3 yaitu: faktor 

biologis, faktor psikologis dan faktor pendidikan. Faktor biologis diantaranya 

disleksia merupakan akibat dari penyimpangan fungsi-fungsi bagian-bagian 

tertentu dari otak anak disleksia perkembangannya lebih lambat dibanding 

anak-anak normal, faktor psikologis diantaranya Stress mungkin juga 

mengakibatkan disleksia, namun yang jelas stress dapat memperburuk 

masalah belajar. Faktor pendidikan diantaranya disleksia disebabkan oleh 

metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca. 

                                                           
34

Agustyawati dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hal.209 



33 
 

 
 

B. Metode VAKT sebagai Strategi Mengatasi Disleksia 

1. Pengertian Metode VAKT 

Metode VAKT merupakan suatu metode pengajaran 

multisensoris yang dikembangkan oleh seorang ahli bernama Grace 

M.Fernald. Oleh sebab itu, metode VAKT juga dikenal sebagai 

metode Fernald. Selain itu, ada juga yang mengenalnya sebagai 

pendekatan multisensoris karena pengajarannya melibatkan banyak 

sensori.
35

 

Menurut Abdurahman dalam jurnal Nia Sutisna yang berjudul 

Pengaruh Metode VAKT terhadap Peningkatan Kemampuan 

Mengenal Bangun Datar pada Anak Cerebral Palsy, Metode VAKT 

dikembangkan oleh Grace M. Fernald seorang psikolog pendidikan 

berkebangsaan Amerika Serikat, oleh sebab itu metode VAKT 

dikenal juga sebagai metode Fernald. Metode VAKT merupakan 

metode pembelajaran multisensoris, pendekatan multisensori 

didasarkan pada asumsi bahwa anak akan belajar dengan baik jika 

materi yang disajikan dalam berbagai modalitas yaitu visual, auditori, 

kinestetik dan taktil.
36

 Adapun penjabaran dari metode VAKT 

menurut Ni‟mah adalah sebagai berikut: 

a. Visual, modalitas ini mengakses citra visual, yang diciptakan 

maupun diingat, warna, hubungan ruang, potret mental, dan 

gambar menonjol dalam modalitas ini. Seseorang yang sangat 

visual mungkin bercirikan sebagai berikut: 

1) Teratur, memperhatikan segala sesuatu, menjaga penampilan 
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2) Mengingat dengan gambar lebih suka membaca daripada 

dibacakan 

3) Membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh dan 

menangkap detail, mengingat apa yang dilihat. 

b. Auditorial, modalitas ini mengakses segala jenis bunyi dan kata 

diciptakan maupun diingat. Music, nada, irama, rima, dialog, 

internal dan suara menonjol. Seseorang yang sangat auditorial 

dapat  dicirikan sebagai berikut: 

1)  Perhatiannya mudah terpecah 

2) Berbicara dengan pola berirama 

3) Belajar dengan cara mendengarkan, menggerakkan bibir atau 

bersuara saat membaca 

4) Berdialog secara internal dan eksternal 

c. Kinestetik, modalitas ini mengakses segala jenis gerak dan emosi 

diciptakan maupun diingat. Gerakan, koordinasi, irama, tanggapan 

emosional dan kenyamanan fisik menonjol. Seseorang yang 

sangat kinestetik dapat dicirikan sebagai: 

1) Menyentuh orang dan berdiri berdekatan, banyak bergerak 

2) Belajar dengan melakukan, menunjuk tulisan saat membaca, 

menanggapi secara fisik 

3) Mengingat sambil berjalan dan melihat 

d. Taktil, modalitas ini mengakses segala jenis perabaan, menelusuri. 

Seseorang yang sangat taktil dicirikan sebagai: 

1)  Menuliskan huruf yang dipelajari 

2) Menerangkan dan menjelaskan di papan tulis 

3) Siswa memahami bunyi, bentuk dan cara membuat huruf 

dengan jalan menelusuri huruf yang dibuat guru.  
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Menurut Munawir dalam jurnal Lutfia Rahmansyah yang 

berjudul Metode Visual, Auditory, Kinesthetic and Tactile (VAKT) 

dalam menulis permulaan anak dysraphia ia mengatakan kelebihan 

metode visual, auditory, kinesthetic and tactile (VAKT) adalah 

pembelajaran akan lebih efektif, karena mengkombinasikan beberapa 

gaya belajar, mampu melatih dan mengembangkan potensi anak yang 

telah dimiliki oleh pribadi masing-masing, memberikan pengalaman 

langsung kepada anak, mampu melibatkan anak secara maksimal 

dalam menemukan dan memahami suatu konsep melalui kegiatan 

fisik seperti demonstrasi, percobaan, observasi dan diskusi aktif 

mampu menjangkau setiap gaya pembelajaran anak.
37

 

a. Belajar Melalui Media Visual (Penglihatan)  

Mata akan melakukan pencandraan visual (penglihatan), 

dengan mata, kita melakukan analisis, mengkristalisasi apa yang 

dilihatnya (sintesis), serta mengambil kesimpulan dari apa yang 

dilihatnya. Dalam hal ini mata akan melakukan pencandraan 

visual yaitu melakukan identifikasi, mengenal bentuk, membeda-

bedakan (diskriminasi) dari apa yang dilihatnya.
38

 Pendek kata 

pekerjaan mata adalah selain meregistrasi apa yang dilihatnya ia 

juga mempunyai pekerjaan membedakan dan membuat 

kesimpulan. Segala apa yang dicatat ini akan dalam bentuk 

gambaran-gambaran yang disebut sebagai grafem (huruf, angka, 

simbol-simbol). Mata mencatat secara stimultan semua gambaran 

yang diterimanya. 
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Pada dasarnya, belajar paling baik dengan cara melihat 

informasi. Karena itu, cara mulai yang baik adalah dengan 

menggunakan kartu bergambar dengan kata-kata tertulis di 

bawahnya (flash card). Pilihlah kata-kata yang sesuai dengan 

tingkatan kemampuan belajar anak disleksia. Selain itu, jika anak 

disleksia kesulitan dengan bunyi, tunjukkan kartu itu pada orang 

tua atau guru  dan mintalah pada mereka untuk menunjukkan 

dimana bunyi itu dibuat di dalam mulut.
39

 

Contoh: orang tua atau guru menunjukkan huruf /t/ pada 

kartu, lalu mengarahkan ke dalam mulut. Ketika yang memberi 

contoh membuat bunyi /t/ dengan gerakan yang berlebihan, mari 

kita tiru gerakan itu dengan sambil melihat ke dalam cermin. 

Tingkatkan dengan kombinasi suku kata 2 huruf (ta, ti) dan 3 

huruf (tas, topi) dengan cara menyuarakan dan menulis.
40

  

b. Belajar Melalui Media Auditori (Pendengaran) 

Telinga akan melakukan pencandraan auditif, ia akan 

mengidentifikasi dan mendiskriminasi (membeda-bedakan) suara 

yang masuk, menganalisisnya, mensintesisnya, lalu mengambil 

kesimpulan terhadap suara tersebut. Segala suara yang masuk 

melalui telinga yang kemudian akan dicatat atau diregistrasi 

dalam bentuk informasi, akan dalam bentuk urutan suara 

(sekuensial).
41

 

Disinilah beda karakter informasi yang masuk melalui 

telinga dan mata. Jika mata mencatat informasi secara stimultan, 
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sedangkan telinga mencatat informasi secara berurutan 

(sekuensial). Bentuk informasi bunyian yang masuk ini disebut 

sebagai fonem (bunyian dalam bentuk kata).  

Anak-anak auditori belajar paling baik dengan cara 

mendengarkan apa yang diajarkan. Bila mereka merasa kesulitan 

pada masalah bunyi, dapat meminta orang tua atau guru 

mengajarkan sepasang kata singkat sehingga mereka dapat 

berlatih mengatakan kata-kata yang diucapkan oleh orang tua atau 

guru mereka.
42

 

c. Belajar Melalui Media Taktil (Perabaan) 

Anak-anak ini belajar paling baik dengan proses 

„menyentuh‟. Ini adalah anak-anak yang biasa terlihat 

memisahkan bagian suatu benda dan kemudian menyatukannya 

kembali. Mereka belajar paling baik dengan melalui sentuhan, 

sehingga sangatlah penting untuk memasukkan gaya belajar ini 

bagi anak-anak yang bermasalah dengan memahami arti kata.
43

  

Contoh: anak-anak bisa membuat bentuk huruf dari tanah 

liat, untuk membentuk kata singkat. Mintalah orang tua atau guru 

untuk mengulang bunyi dari tiap huruf sementara mereka 

membuatnya. Selain itu, belajar dengan metode ini juga bisa 

menggunakan alat-alat berupa huruf timbul.
44

 

Dengan demikian, contoh-contoh di atas adalah sarana 

untuk belajar bagi anak disleksia dengan memfokus pada gaya 

belajar individual mereka. Ingatlah bahwa banyaknya waktu untuk 
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melatih diri mereka secara individu akan membuat proses belajar 

lebih berhasil.  

Sedangkan Edja Sadjaah menyatakan dalam jurnal 

Syafrina Maulana dengan judul Efektifitas Metode VAKT untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Permulaan bagi Anak 

Kesulitan Belajar bahwa metode VAKT merupakan metode 

dengan pendekatan multisensori karena dalam pelaksanaannya 

menggunakan banyak sensori seperti penglihatan, pendengaran, 

rasa dan raba serta indera lainnya sehingga anak dapat 

menghayatinya dengan penuh keyakinan. Metode VAKT dapat 

kita kembangkan kegiatan pembelajaran menulisnya, dengan 

begitu siswa akan lebih termotivasi untuk belajar menulis.
45

 

Multisensori terdiri dari dua kata yaitu multi dan sensori. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “multi” artinya 

banyak atau lebih dari satu atau dua, sedangkan “sensori” artinya 

panca indera. Maka gabungan kedua kata ini berarti lebih dari satu 

panca indera. Metode multisensori adalah metode pembelajaran 

yang memanfaatkan fungsi dari masing-masing alat indera. 

Mulyono Abdurahman menyatakan dalam jurnalnya Dian 

Siswanti bahwa metode multisensori merupakan salah satu 

metode pengajaran yang sering dikenal dengan metode VAKT 

(visual, auditory, kinesthetic dan tactile) secara teknis 

pelaksanaannya menggunakan seluruh sensori (indera penangkap) 

yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan dan gerakan.
46
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Metode multisensori didasarkan pada asumsi bahwa 

peserta didik akan belajar lebih baik jika materi pelajaran 

disajikan dalam berbagai modalitas. Modalitas yang sering 

dilibatkan adalah visual (penglihatan), auditory (pendengaran), 

kinethetic (gerakan), dan tactile (perabaan). Metode multisensori 

dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan 

motivasi, memberikan rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis pada peserta didik yang 

akhirnya meningkatkan konsentrasi peserta didik untuk belajar 

dan memahami pelajaran. Dengan lingkungan yang multisensori 

tersebut akan memberikan hal baru bagi peserta didik.
47

 

Dengan demikian, metode VAKT adalah metode 

pengajaran yang menggunakan seluruh sensori diantaranya visual 

(penglihatan), auditory (pendengaran), kinethetic (gerakan), dan 

tactile (perabaan) untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik 

dalam memahami pelajaran. 

2. Macam-macam Metode untuk Penanganan Disleksia 

Anak yang terganggu kemampuan baca atau tulisnya, biasa 

disebut kelainan disleksia, ternyata tidak berarti terbelakang atau 

bodoh. Penanganan diri dibarengi ketekunan serta motivasi yang kuat 

akan mengatasi kelainan itu. 

Berikut ini adalah beberapa metode untuk penanganan disleksia: 

a. Metode VAKT (Visual, auditory, kinesthetic, and tactile). Dikenal 

dengan metode Fernald atau metode multisensoris. Ada empat 

tahapan dalam metode ini yaitu tahapan pertama, guru menulis 

kata yang hendak dipelajari di atas kertas dengan krayon atau bisa 
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juga di atas pasir. Anak menelusuri tulisan tersebut dengan jarinya 

(taktil dan kinestetik). Disini anak juga menyaksikan tulisan 

tersebut (secara visual), dan anak diminta untuk mengucapkannya 

dengan keras (dengan sensori auditori). Pembelajaran ini 

dilakukan berulang, sehingga anak mengenal huruf dan 

mengingatnya, dan anak mampu menulis kata tersebut dengan 

benar tanpa melihat contoh.
48

 

b. Metode Gillingham: anak belajar berbagai bunyi huruf dan 

perpaduan huruf-huruf tersebut. Anak diminta belajar dengan 

menggunakan teknik menjiplak/meniru dalam mempelajari 

berbagai huruf. Bunyi-bunyi tunggal huruf selanjutnya 

dikombinasikan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar 

dan kemudian menjadi suatu bunyi kata atau kalimat. 

c. Metode Analisis Glass: merupakan suatu metode pengajaran 

melalui pemecahan sandi kelompok huruf. Metode ini mempunyai 

prinsip dasar bahwa membaca merupakan proses pemecahan 

sandi atau kode tulisan. sebagai contoh, kelompok huruf dapat 

dibuat pada karton atau kartu. Pada tiap karton tersebut, guru 

menuliskan secara jelas kata-kata terpilih yang telah menjadi 

pembendaharaan kata anak. Kelompok kata didefinisikan sebagai 

dua atau lebih huruf yang merupakan satu kata utuh, 

menggambarkan suatu bunyi yang relatif tetap. Keunikan dalam 

kelompok kata bahasa indonesia adalah satu kata yang hanya 

terdiri dari satu suku kata sangat jarang. Kata “Kak” misalnya, 

sesungguhnya merupakan pendekan kata dari kata “Kakak”. 

Dengan demikian, penerapan ini dalam pembelajaran bahasa 
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indonesia akan berbentuk suku kata, misalnya kata “Kakak” 

terdiri dari dua kelompok huruf  “Ka” dan “Kak”. 

d. Sistematis dan kumulatif: instruksi sistematis dan kumulatif 

membutuhkan pengorganisasian materi bahasa. Urutan harus 

dimulai dengan konsep termudah dan selanjutnya untuk konsep 

yang lebih sulit. Setiap langkah juga harus didasarkan pada 

unsure-unsur yang dipelajari sebelumnya. Konsep yang diajarkan 

harus sistematis ulasan untuk memperkuat memori. 

e. Explicit instruction: pengajaran eksplisit adalah dalam proses 

pembelajaran, secara eksplisit dijelaskan dan ditunjukkan oleh 

guru dengan bahasa dan konsep pada suatu waktu. Pengajaran 

eksplisit adalah suatu pendekatan dalam pengajaran yang 

melibatkan pembelajaran langsung: guru memberi tugas dan 

memandu, dan juga memberi umpan balik sebelum siswa diberi 

kesempatan mencoba tugas secara mandiri. 

Dengan demikian, banyak metode yang dapat digunakan 

untuk penanganan disleksia diantaranya Metode VAKT, Metode 

Gillingham, Metode Analisis Glass, Sistematis dan kumulatif dan 

Explicit instruction. Diantara kelima metode tersebut metode 

VAKT memiliki kelebihan yaitu pembelajaran membaca akan 

lebih divariasikan dalam berbagai kegiatan yang dapat menunjang 

kemampuan membaca anak agar materi yang disampaikan tidak 

terkesan monoton. Guru menyampaikan materi melalui berbagai 

indera baik penglihatan, pendengaran, sentuhan ataupun dengan 

pengalaman langsung agar siswa lebih mudah memahami 

pelajaran. 
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C. Tinjauan tentang Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Agama Islam 

Menurut ilmu bahasa (etimologi), Islam berasal dari bahasa 

Arab, yaitu kata salima yang berarti selamat, sentosa dan damai. Dari 

asal kata itu dibentuk kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti 

memeliharakan dalam keadaan selamat dan sentosa”. Dan berarti juga 

menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Seseorang yang bersikap 

sebagaimana maksud pengertian Islam tersebut dinamakan muslim, 

yaitu orang yang telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, 

patuh dan tunduk kepada Allah SWT.
49

 Sementara itu Maulana 

Muhammad Ali mengataan bahwa kata salima yang selanjutnya 

diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk 

dalam kedamaian. 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 30 ayat 2 bahwa pendidikan 

keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
50

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 

2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 1 

ayat 1 bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 
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dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada 

semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
51

 

Dari uraian di atas, kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa 

kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat 

dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan 

dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 

Secara istilah (terminologi), Islam berarti suatu nama bagi 

agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia 

melalui seorang Rasul. Atau lebih tegas lagi Islam adalah ajaran-

ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui 

Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul.
52

 

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-

rasulNya untuk diajarkan kepada manusia. Dibawa secara berantai 

(estafet) dari satu generasi ke generasi selanjutnya dari satu angkatan 

ke angkatan berikutnya. Islam adalah rahmat, hidayah dan petunjuk 

bagi manusia dan merupakan manifestasi dari sifat rahman dan rahim 

Allah SWT. 

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 

pendidikan Islam. Tetapi menurut peneliti intinya ada dua, yaitu: 

pertama, pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang 

diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk 

mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kedua, pendidikan 
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Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan 

disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.
53

  

Dari kedua pengertian tersebut di atas, maka pengertian 

pertama lebih menekankan aspek kelembagaan dan program 

pendidikan Islam, dan yang kedua lebih menekankan pada aspek ruh 

dan spirit Islam yang melekat pada setiap aktivitas pendidikan. 

Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang dapat 

memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya 

sesuai sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah 

menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.
54

 Dengan kata lain, 

manusia yang mendapatkan pendidikan Islam harus mampu hidup di 

dalam kedamaian dan kesejahteraan sebagaimana diharapkan oleh 

cita-cita Islam. 

Dengan demikian pengertian pendidikan Islam adalah suatu 

sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi 

pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi 

maupun ukhrawi.  

2. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

  Pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah/madrasah terdiri 

atas beberapa aspek, yaitu: aspek Al-Qur`an dan Hadis, 

keimanan/akidah, akhlak, fiqh (hukum Islam), dan aspek tarikh 

(sejarah) dan kebudayaan Islam. Karakteristik dari masing-masing 

aspek mata pelajaran PAI adalah sebagai berikut: 
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a. Al-Qur`an dan Hadis, menekankan pada kemampuan baca 

tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual 

dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Akidah, menekankan pada kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai asma’ al-husna
55

 

c. Akhlak, menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan 

akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Fiqh, menekankan pada kemampuan cara melaksanakan 

ibadah dan muamalah yang benar dan baik. 

e. Tarikh dan kebudayaan Islam, menekankan pada kemampuan 

mengambil Ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), 

meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya 

dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan 

lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban 

Islam.
56

 

Dengan demikian, ruang lingkup pendidikan Agama Islam 

terdiri dari Al-Qur`an dan Hadits, Akidah, Akhlak, Fiqh, Tarikh dan 

kebudayaan Islam. Meskipun masing-masing aspek tersebut pada 

dasarnya saling terkait, isi mengisi dan melengkapi, tetapi jika dilihat 

secara teoritis masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. 
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Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Bab I 

tentang Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik 

yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi 

untuk setiap mata pelajaran. Dalam bab II tentang tingkat kompetensi. 

Uraian revisi Kompetensi Inti untuk setiap Tingkat Kompetensi 

disajikan dalam tabel 2.1 berikut: 

1. Tingkat Pendidikan Dasar 

(Tingkat Kelas I-VI SD/MI/SDLB/PAKET A) 

Tabel 2.1 

Kompetensi Inti tingkat pendidikan dasar 

Kompetensi Inti Deskripsi Kompetensi 

Sikap Spiritual 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai 

ajaran agama yang dianutnya. 

Sikap Sosial 2. Menunjukkan perilaku: 

a. Jujur 

b. Disiplin 

c. Santun 

d. Percaya diri 

e. Peduli, dan  

f. Bertanggung jawab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru, tetangga 

dan negara. 

Pengetahuan 3. Memahami pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif 

pada tingkat dasar dengan cara: 

a. Mengamati 

b. Menanya 

c. Mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

Keterampilan 4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan 
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bertindak: 

a. Kreatif 

b. Produktif 

c. Kritis 

d. Mandiri 

e. Kolaboratif 

f. Komunikatif 

Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis 

dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

 

Dalam bab III tentang Tingkat Kompetensi dan Ruang Lingkup 

Materi. Uraian tentang Muatan Pendidikan Agama Islam pada 

SD/MI/SDLB/PAKET A dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.  

Tabel 2.2 

Tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi 

Tingkat 

Kompetensi 

Kompetensi Ruang Lingkup Materi 

Tingkat 

Pendidikan 

Dasar 

(Kelas I-VI) 

 Meyakini adanya 

Allah SWT dan 

mensyukuri karunia 

dan pemberian Allah 

SWT 

 Memiliki sikap 

sesuai dengan 

akhlakul karimah 

(akhlak mulia) dan 

budi pekerti serta 

perilaku hidup sehat 

 Mengetahui keesaan 

Allah SWT 

berdasarkan 

pengamatan terhadap 

dirinya dan makhluk 

ciptaan-Nya yang 

dijumpai di sekitar 

Al-Qur`an 

 Huruf-huruf 

hijaiyyah 

bersambung 

ataupun tidak, 

dengan harakatnya 

secara lengkap 

sesuai dengan 

makharijul huruf 

 Surat-surat pendek 

pilihan di dalam 

Al-Qur`an Qs. Al-

Fatihah dan Qs 

Al-Ikhlas 

 Pesan dan makna 

yang terkandung 

di dalam Al-

Qur`an surat-surat 
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rumah dan sekolah 

 Mengenal pesan-

pesan yang 

terkandung dalam 

surah pendek Al-

Qur`an , rukun Islam 

yang pertama dan 

doa sehari-hari 

 Mengenal dan 

mempraktikan tata 

cara bersuci, shalat 

dan kegiatan agama 

yang dianutnya 

disekitar rumahnya 

melalui pengamatan 

sesuai dengan 

ketentuan agama 

Islam 

 Mengenal dan 

menceritakan kisah 

keteladanan nabi 

 Mengenal hadis yang 

terkait dengan 

anjuran menuntut 

ilmu serta perilaku 

hidup bersih dan 

sehat 

 Memahami dan 

mencontoh perilaku 

yang sesuai dengan 

akhlakul karimah 

(akhlak mulia) dan 

budi pekerti 

 Mengetahui dan 

melafalkan huruf-

huruf hijaiyyah dan 

hafalan surah dan 

ayat pilihan dalam 

Al-Qur‟an dan 

Asmaul Husna 

 Melafalkan dan 

mempraktikan dua 

pendek Qs. Al-

Fatihah dan Al-

Ikhlas 

 

Aqidah 

 Asmaul Husna 

 Kalimat syahadat 

 Keesaan Allah 

SWT Akhlak dan 

Budi Pekerti 

 Doa belajar dan 

makan 

 Perilaku hormat 

dan patuh kepada 

orang tua dan guru 

 Perilaku saling 

menghormati 

antar sesama 

anggota keluarga 

 Perilaku jujur 

 Perilaku disiplin 

 Perilaku 

bertanggung 

jawab 

 Perilaku percaya 

diri 

 Perilaku kasih 

sayang kepada 

sesama 

 Sikap kerja sama 

dan saling tolong 

menolong 

 Perilaku menuntut 

ilmu 

 Perilaku hidup 

bersih dan sehat 

 

Fiqh 

 Tata cara bersuci 

 Tata cara shalat 

dan bacaannya 



49 
 

 
 

kalimat syahadat 

serta doa sehari-hari 

dengan benar dan 

jelas 

 Meyakini dan 

mengetahui adanya 

Allah SWT, 

malaikat-malaikat 

dan Rasul-Rasul 

Allah SWT 

 Menunaikan ibadah 

shalat secara tertib 

serta zikir dan doa 

setelah slesai shalat 

 Menerapkan 

ketentuan syariat 

Islam dalam bersuci 

dan berperilaku 

 Memiliki dan 

memahami sikap 

sesuai dengan 

akhlakul karimah 

yang tercermin dari 

perilaku kehidupan 

sehari-hari 

 Mengerti makna 

iman kepada 

malaikat-malaikat 

Allah berdasarkan 

pengamatan terhadap 

dirinya dan alam 

sekitar 

 Mengetahui hadis 

yang terkait dengan 

perilaku mandiri, 

percaya diri dan 

tanggung jawab 

 Mengetahui hikmah 

ibadah shalat, zikir 

dan doa setelah 

shalat melalui 

pengamatan dan 

 Tata cara Wudhu 

dan doanya 

 Kegaiatan agama 

yang dianutnya 

 Sejarah peradaban 

Islam 

 Kisah keteladanan 

para nabi dan 

rasul 

 Kisah keteladanan 

Nabi Muhammad 

SAW 

 

Al-Qur`an 

 Bacaan Al-Qur`an 

surat dan ayat 

pilihan (Qs. An-

Nashr, Al-

Kautsar, Qs. Al-

Falaq, Al-Ma‟un 

dan Al-Fil) 

 Kalimat dalam Al-

Qur`an surat 

pendek pilihan 

 Al-Qur`an surat 

pendek pilihan 

 Kandungan dan 

makna Al-Qur`an 

surah pendek 

pilihan 

 

Aqidah 

 Keesaan dan 

keberadaan Allah 

SWT 

 Asmaul Husna 

(Al-Wahhab, Al-

„Alim, As-Sami‟, 

Al-Bashir, Al-

„Adil, Al-Azhim) 

dan maknanya 
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pengalaman di 

rumah dan sekolah 

 Mengetahui dan 

menceritakan kisah 

keteladanan nabi dan 

wali songo 

 Membaca dan 

mengetahui makna 

Asmaul Husna dan 

hafalan surat dan 

ayat pilihan dengan 

benar 

 Mencontohkan 

perilaku sesuai 

dengan akhlakul 

karimah 

 Mempraktikan tata 

cara shalat, zikir dan 

doa setelah shalat 

secara benar dan tata 

cara bersuci sesuai 

ketentuan syariat 

Islam dan 

menceritakan 

pengalaman 

pelaksanaan Ibadah 

shalat di rumah, 

masjid dan sekolah. 

 Meyakini Al-Qur`an 

sebagai kitab suci 

terakhir dan 

menjadikannya 

sebagai pedoman 

hidup 

 Memahami dan 

mengetahui makna 

Rukun Iman 

 Menunaikan iadah 

wajib dan sunnah di 

Bulan Ramadhan, 

berzakat, infak dan 

sedekah 

 Keimanan kepada 

Malaikat Allah 

SWT 

 

Akhlak dan Budi 

Pekerti 

 Sikap disiplin dan 

tertib 

 Sikap rasa ingin 

tahu, sabar dan 

rela berkorban 

 Sikap kerja keras, 

menghindari 

perilaku tercela, 

sikap gemar 

membaca 

 Sikap pantang 

menyerah 

 Sikap amanah 

 Perilaku jujur 

 Perilaku mandiri, 

percaya diri dan 

tanggung jawab 

 Perilaku tawadu, 

ikhlas dan mohon 

pertolongan 

 Peduli terhadap 

sesama 

 Sikap bersyukur 

 Sikap santun dan 

menghargai teman 

 Sikap rendah hati 

 Perilaku hemat 

 

Fiqh 

 Bersuci dari hadas 

kecil dan hadas 

besar 

 Ibadah shalat, 

makna, tata cara, 

pelaksanaan dan 
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 Memiliki dan 

mencontohkan sikap 

sesuai dengan 

akhlakul karimah 

yang mencerminkan 

rukun iman 

 Mengenal nama-

nama Rasul Allah 

dan Rasul Ulul Azmi 

 Mengetahui makna 

Asmaul Husna, surat 

dan ayat pilihan 

dengan benar serta 

menuliskannya 

dengan baik dan 

benar 

 Memahami hikmah 

ibadah wajib dan 

sunnah di bulan 

Ramadahan, beriman 

kepada Hari Akhir, 

zakat, infak dan 

sedekah beriman 

kepada Qadha dan 

Qadar yang dapat 

membentuk perilaku 

akhlak mulia 

 Mengetahui dan 

menceritakan kisah 

keteladanan nabi, 

Keluarga Luqman, 

sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad SAW, 

Ashabul Kahfi 

sebagaimana 

terdapat dalam Al-

Qur`an 

 Menunjukkan contoh 

Qadha dan Qadar 

dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai 

implementasi dari 

hikmahnya 

 Zikir dan doa 

setelah shalat, 

makna dan tata 

caranya 

 

Sejarah Peradaban 

Islam 

 Kisah keteladanan 

para nabi dan 

rasul 

 Kisah 

Keteladanan Nabi 

Muhammad SAW 

 Kisah keteladanan 

Wali Songo Al-

Qur`an 

 Bacaan Al-Qur‟an 

Qs. Al-Ma‟un dan 

Qs.At-Tin, Qs. Al-

Kafirun dan Al-

Maidah (5): 2 

 Kalimat-kalimat 

dalam Al-Qur`an 

surah pendek 

pilihan 

 Arti dan makna 

Al-Qur`an surah 

pendek pilihan 

 Perilaku yang 

mencerminkan 

pemahaman 

terhadap 

kandungan ayat 

Al-Qur`an atau 

surah pilihan 

 

Aqidah 

 Kitab-kitab suci 

Nabi dan Rasul 

yang 
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pemahaman rukun 

Iman  

menerimanya 

 Al-Qur`an sebagai 

kitab suci terakhir 

dan pedoman 

hidup 

 Asmaul Husna: 

Al-Mumit, Al-

Hayy, Al-

Qayyum, Al-

Ahad, Ash-

Shamad, Al-

Muqtadir, Al-

Muqodim, Al-Baq 

 Hari Akhir, 

hikmah dan 

perilaku yang 

mencerminkan 

iman kepadanya 

 Qadha dan Qadar, 

hikmah dan 

perilaku yang 

mencerminkan 

iman kepada 

Qadha dan Qadar 

 

Akhlak dan Budi 

Pekerti 

 Sikap jujur 

 Perilaku hormat 

dan patuh kepada 

orang tua, guru 

dan sesama 

anggota keluarga 

 Sikap saling 

mengingatkan 

dalam kebajikan 

 Sikap menghargai 

pendapat 

 Sikap sederhana 

 Sikap ikhlas 

 Sikap berbaik 
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sangka kepada 

sesama 

 Perilaku hidup 

rukun 

 Sikap tabligh 

 Sikap sabar dan 

pengendalian diri 

 Sikap toleran dan 

simpatik terhadap 

sesama 

 Sikap fathanah 

 Sikap suka 

menolong 

 Sikap berserah diri 

kepada Allah 

SWT 

 

Fiqh 

 Puasa Ramadhan, 

makna dan 

hikmahnya 

 Shalat tarawih dan 

tadarus 

 Zakat, infak, 

sedekah, makna 

dan hikmahnya 

 

Sejarah Peradaban 

Islam 

 Kisah keteladanan 

para nabi dan 

rasul 

 Kisah keteladanan 

Nabi Muhammad 

SAW 

 Kisah keteladanan 

sahabat-sahabat 

Nabi Muhammad 

SAW 

 Kisah keteladanan 

Luqman 
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 Kisah keteladanan 

Ashabul Kahfi 

  

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Dilihat dari ilmu pendidikan teoritis, tujuan pendidikan 

ditempuh secara bertingkat, misalnya tujuan intermediair (sementara 

atau antara), yang dijadikan batas sasaran kemampuan yang harus 

dicapai dalam proses pendidikan pada tingkat tertentu untuk mencapai 

tujuan akhir. 

Tujuan Insidental merupakan peristiwa tertentu yang tidak 

direncanakan, akan tetapi dapat dijadikan sasaran dari proses 

pendidikan pada tingkat tertentu. Misalnya, peristiwa peristiwa 

meletusnya gunung berapi dapat dijadikan sasaran pendidikan yang 

mengandung tujuan tertentu. Yaitu, memotivasi kemampuan anak 

didik untuk memahami arti kekuasaan Tuhan yang harus diyakini 

kebenarannya. Tahap kemampuan ini menjadi bagian dari tujuan 

antara untuk mencapai tujuan akhir pendidikan.
57

 

Menurut tugas dan fungsi manusia secara filosofis, tujuan 

pendidikan Islam bisa dibedakan sebagai berikut. 

a. Tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses 

belajar dengan tujuan mempersiapkan dirinya dalam kehidupan 

dunia dan akhirat. 

b. Tujuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat 

sebagai keseluruhan, dan dengan tingkah laku masyarakat 

umumnya serta dengan perubahan-perubahan yang diinginkan 

pada pertumbuhan pribadi, pengalaman dan kemajuan hidupnya. 
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c. Tujuan profesional yang menyangkut pengajaran sebagai ilmu, 

seni, dan profesi serta sebagai suatu kegiatan masyarakat.
58

 

Dalam proses kependidikan, ketiga tujuan diatas dicapai 

secara integral, tidak terpisah, sehingga dapat mewujudkan tipe 

manusia paripurna seperti dikehendaki oleh ajaran Islam. Rumusan-

rumusan tujuan akhir pendidikan Islam telah disusun oleh para ulama 

dan ahli pendidikan Islam dari semua golongan dan mazhab dalam 

Islam. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) SD/MI, SMP/MTs & 

SMA/MA bertujuan untuk: 

a. 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 Allah Swt. 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 

bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal 

dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas 

sekolah.
59

 

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam (PAI) SD/MI, 

SMP/MTs & SMA/MA bertujuan untuk Menumbuhkembangkan 
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akidah dan Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia. 

D. Penerapan Metode VAKT dalam Meningkatkan Pemahaman Anak 

Disleksia pada Pembelajaran PAI    

Disleksia yaitu kesulitan belajar dalam mempelajari komponen-

komponen kata dan kalimat. Indikator seorang peserta didik mengalami 

disleksia adalah adanya kesulitan membaca huruf dan angka.
60

 Tetapi 

dalam hal mengatasi kesulitan membaca yang dihadapi siswa, seorang 

guru harus bisa memberikan suatu metode pembelajaran kepada siswa 

yang menarik dan mudah dipahami siswa. Dengan menggunakan metode 

multisensori atau VAKT pada pembelajaran PAI, siswa yang mengalami 

kesulitan bisa tertangani dengan tepat. 

Metode Multisensori dilakukan berdasarkan prinsip pengamatan 

terhadap berbagai indera-indera secara terpadu yang didasarkan asumsi 

bahwa peserta didik akan dapat belajar dengan baik jika materi 

pengajaran disajikan berbagai modalitas. Modalitas yang sering dipakai 

adalah visual (penglihatan), auditory (pendengaran), kinesthetic 

(gerakan), tactile (perabaan). Misalnya peserta didik diminta menuliskan 

huruf-huruf di udara dan di lantai, membentuk huruf dengan lilin 

(plastisin), atau dengan menuliskannya besar-besar di lembaran kertas. 

Cara ini dilakukan untuk memungkinkan terjadinya asosiasi antara 

pendengaran, penglihatan, gerak dan sentuhan sehingga mempermudah 

otak bekerja mengingat kembali huruf-huruf. 
61
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian pada prosesnya membutuhkan pencarian, penghimpunan 

data-data secara lengkap, pengukuran, analisis, membandingkan, mencari 

hubungan, menafsirkan hingga tercapailah hasil sesuai dengan tujuan dari 

penelitian tersebut. Adapun proses yang ditempuh dalam penelitian ini antara 

lain:  

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari-7 Agustus 

2019. Peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber yang 

mendukung penelitian, kemudian selebihnya digunakan untuk melakukan 

kualifikasi data, menganalisis, menyimpulkan hasil penelitian serta 

menyusunnya dalam bentuk hasil penelitian atau laporan. Adapun yang 

dijadikan tempat penelitian adalah SD Pantara di Jl. Tebet Barat Dalam VI 

A No.39, RT.6/RW.4, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 12810. 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif. Menurut Zainal Arifin “Penelitian kualitatif adalah 

penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman 

secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, 

dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di 

lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan 

terutama data kualitatif.
1
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Data pada penelitian ini terdiri atas data kepustakaan dan data 

lapangan. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian 

yang dilaksanakan di perpustakaan.
2
 Data tersebut dapat diperoleh dari 

buku-buku, majalah, naskah, jurnal, artikel dan sumber lain yang relevan 

dengan penelitian ini. Data lapangan adalah data yang diperoleh dari 

penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang dilaksanakan di suatu tempat, di luar perpustakaan 

dan laboratoium.
3
 Data lapangan peneliti dapatkan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi 

sebagai teknik yang utama. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan suatu 

variabel. Gejala atau keadaan apa adanya dan tidak dimaksudkan untuk 

menguji suatu hipotesis tertentu.
4
 Metode deskriptif yaitu penelitian yang 

paling dasar ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah 

ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan 

fenomena lain.
5
 

Maka dari itu, pada skripsi ini peneliti melakukan studi kasus di 

SD Pantara Jakarta Selatan. 
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Adapun 

sumber data penelitian sesuai dengan cara memperolehnya dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.
6
 Adapun yang menjadi sumber data 

primer dari penelitian ini adalah: 

a. Kepala Sekolah SD Pantara 

Kepala Sekolah SD Pantara merupakan pimpinan tertinggi di 

dalam lembaga tersebut sehingga peneliti mengharapkan dapat 

memperoleh data-data tentang keadaan lembaga tersebut secara 

keseluruhan dan pendangannya terhadap metode VAKT yang 

dilaksanakan guru PAI SD Pantara saat pembelajaran 

berlangsung. 

b. Guru PAI SD Pantara 

SD Pantara memiliki guru yang sangat kompeten. Ibu Nur Aini 

Aqmar, S.Pd merupakan satu-satunya guru PAI di SD Pantara. Bu 

Aini memberikan pendidikan dan pengajaran PAI kepada anak 

disleksia dengan sabar, dari beliau peneliti dapat menggali lebih 

dalam data-data tentang metode VAKT, pelaksanaan, kendala dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Psikolog SD Pantara 

d. Wali Kelas SD Pantara 

e. Anak disleksia di SD Pantara 
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SD Pantara pada tahun pembelajaran 2019/2020 memiliki siswa 

sebanyak 69 siswa. Meskipun sekolah ini memiliki jumlah siswa-

siswi yang cukup banyak, namun peneliti hanya mengambil 3 

siswa atau informan sebagai subjek dalam penelitian.  

Alasan dipilihnya 3 informan ini karena masing-masing dari 

mereka merupakan anak disleksia yang unik dibandingkan teman-

temannya yang lain misalnya: 

1. J siswa kelas 5 SD Pantara. meskipun J anak disleksia karena J 

biasa bermain dengan anak kampung ia memiliki kosakatanya 

banyak, pembendaharaan kata banyak berbeda dengan teman 

yang lain yang biasa tinggal di komplek. 

2. A siswa kelas 3 SD Pantara. Meskipun A anak disleksia dia 

memiliki pemahaman sosial yang bagus untuk melihat kondisi 

di sekitar dia. 

3. F siswa kelas 2 SD Pantara. Meskipun F anak disleksia ia 

memiliki kemampuan bercerita yang bagus, pengalaman dia 

yang banyak, kemampuan dia menuangkan dalam gambar 

juga bagus. 

Peneliti mewawancarai 8 informan tersebut untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan penelitian. dan diharapkan dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi ke SD Pantara Jakarta Selatan 

dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terlampir. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, Misalnya lewat orang lain  
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atau lewat dokumen.
7
 Sumber sekunder yang digunakan adalah buku-

buku yang berkaitan dengan metode VAKT, disleksia, pembelajaran 

PAI, penelitian kualitatif dan buku pedoman penulisan proposal dan 

skripsi Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta. 

Peneliti berusaha menjaring sebanyak mungkin informasi dari 

berbagai sumber yang relevan dengan jenis data yang dibutuhkan. 

Selanjutnya tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

sumber data kepustakaan yaitu di Perpustakaan Institut Ilmu Al-

Qur`an Jakarta, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas 

Indonesia dan Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah.    

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam 

sebuah penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan 

data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Pengamatan (Observation) 

Secara bahasa observasi berarti memerhatikan dengan penuh 

perhatian seseorang atau sesuatu, memerhatikan dengan penuh 

perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi.
8
 Cartwright & 

Cartwright sebagaimana yang dikutip oleh Anslem Strauss dan Juliet 

Corbin mendefinisikan ”Observasi sebagai suatu proses melihat, 

mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis 

untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari 
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data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau 

diagnosis.”
9
 

Nasution menyatakan dalam bukunya Sugiyono bahwa 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering 

dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-

benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi 

dengan jelas.
10

 Jadi, observasi dapat dilakukan hanya pada perilaku/ 

sesuatu yang tampak, sehingga potensi perilaku seperti sikap, 

pendapat jelas tidak dapat diobservasi. 

Adapun menurut W.Gulo ”Pengamatan (observasi) adalah 

metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian.”
11

 Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan 

melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif 

mungkin.  

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

untuk mengamati keterlaksanaan proses pembelajaran, yaitu aktivitas 

guru dan siswa. Adapun instrumen observasi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Instrumen Observasi 

Variabel Indikator Aspek yang 

diamati 

Deskripsi 

Metode VAKT Kegiatan awal 

pelajaran 

Pemberian 

apersepsi dan 

motivasi kepada 

siswa 

 

Kesiapan siswa 

dalam menerima 

pelajaran 

 

Pelaksanaan Interaksi guru 

dengan siswa 

 

Kemampuan 

menerapkan 

metode VAKT 

 

Antusias siswa 

terhadap metode 

yang digunakan 

 

Kegiatan akhir 

pelajaran 

Aktivitas siswa 

dalam 

menyimpulkan 

materi pelajaran 

 

Anak Disleksia Kondisi Fisik Posisi duduk  

Gerakan tangan  

Intonasi suara  

Kemampuan 

membaca 

Kesalahan 

membaca 

 

Menelusuri 

baris-baris 

bacaan dengan 

jari 

 

Jarak antara mata 

dan buku terlalu 

dekat 

 

Membaca terlalu 

cepat/lambat 

 

Emosi dan 

Mental 

Konsentrasi  

Ekspresi   

Menolak  
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membaca 

 

Sesuai dengan tabel 3.1 diatas, maka dapat dijelaskan tujuan 

penggunaan instrumen observasi dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data mengenai anak disleksia serta proses kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Lembar 

observasi akan diberikan kepada seorang observer sebelum proses 

belajar berlangsung. Kemudian observer mengisi lembar observasi 

tersebut pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi sebanyak 8 

kali. Observasi pertama peneliti meminta izin serta melakukan 

observasi tempat, observasi kedua peneliti melakukan observasi 

kegiatan pembelajaran dan penerapan metode VAKT di dalam kelas, 

observasi ketiga peneliti melakukan wawancara dengan guru PAI dan 

melihat praktik berwudhu dan shalat anak disleksia setelah itu peneliti 

melakukan validasi data dari hasil wawancara, observasi keempat 

peneliti melakukan wawancara dengan wali kelas dan anak disleksia, 

observasi kelima peneliti melakukan wawancara dengan kepala 

sekolah dan psikolog, observasi keenam peneliti melakukan observasi 

kegiatan pembelajaran di kelas 2, observasi ketujuh peneliti 

melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas 3 dan observasi 

kedelapan peneliti melakukan observasi kegiatan pembelajaran di 

kelas 5.  

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab secara mendalam 

antara pewawancara dengan informan guna memperoleh 
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informasi yang lebih terperinci sesuai dengan tujuan penelitian.
12

 

sedangkan menurut W. Gulo wawancara adalah bentuk 

komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi 

berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap 

muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola 

media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu 

wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi 

juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang 

dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Disinilah terletak 

keunggulan dari metode wawancara.
13

 

Menurut Mohammad Ali, keunggulan wawancara sebagai alat 

penelitian adalah:  

1. Wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa 

dibatasi oleh faktor usia maupun kemampuan membaca. 

2. Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektivitasnya 

karena dilaksanakan secara tatap muka. 

3. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden 

yang diduga sebagai sumber data (dibandingkan dengan 

angket yang mempunyai kemungkinan diisi oleh orang lain). 

4. Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk 

memperbaiki hasil yang diperoleh baik melalui observasi 

terhadap obyek manusia maupun bukan manusia juga hasil 

yang diperoleh melalui angket. 
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5. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis 

karena dilaksanakan dengan hubungan langsung, sehingga 

memungkinkan diberikannya penjelasan kepada responden 

bila suatu pertanyaan kurang dapat dimengerti.
14

  

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber secara 

langsung. Wawancara di lakukan kepada 8 informan yaitu Kepala 

Sekolah, Guru PAI, Psikolog, 3 Wali Kelas dan 3 anak disleksia 

di SD Pantara dengan menggunakan bentuk wawancara 

terstruktur disertai dengan instrumen wawancara yang berisi 

daftar pertanyaan serta dibantu dengan alat perekam suara berupa 

ponsel. Sedangkan data yang peneliti peroleh adalah data yang 

berupa jawaban dari pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 

narasumber melalui percakapan. 

Instrumen wawancara ini, bertujuan agar wawancara yang 

dilakukan dapat berjalan secara lancar dan teratur. Adapun 

instrument wawancara yang peneliti gunakan dapat dilihat pada 

tabel 3.2 

Tabel 3.2  

Instrumen Wawancara 

No Subyek Pertanyaan 

1. Kepala Sekolah SD Pantara 1. Bagaimana sejarah berdirinya SD 

Pantara Jakarta Selatan? 

2. Apa visi dan misi SD Pantara 

Jakarta Selatan? 

3. Sejauh mana ketercapaian visi 

dan misi tersebut? 

4. Kurikulum apa yang digunakan 
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 W. Gulo, Metodologi Penelitian,  (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 
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oleh SD Pantara Jakarta Selatan? 

5. Berapa jumlah guru di SD 

Pantara Jakarta Selatan? 

6. Bagaimana bentuk tes siswa yang 

masuk ke SD Pantara? 

7. Apakah ada tes ulang untuk 

melihat perkembangan mereka? 

8. Apakah ada fasilitas khusus bagi 

siswa disleksia? 

9. Siapa pihak yang melihat 

perkembangan anak disleksia? 

10. Jika anak disleksia itu belum 

sembuh di sekolah ini, apakah 

sekolah punya alternatif sekolah 

lain untuk melanjutkan 

pendidikan mereka? 

11. Bagaimana pola pengaturan kelas 

di SD Pantara? 

12. Apakah ada keistimewaan khusus 

yang dimiliki anak disleksia di 

SD Pantara? 

13. Menurut ibu apakah metode 

VAKT itu? 

14. Apakah siswa-siswa lebih faham 

setelah menggunakan metode 

tersebut? 

15. Bagaimana evaluasi sekolah 

terhadap penerapan metode yang 

dilakukan oleh guru? 



68 
 

16. Apa yang membuat SD Pantara 

berbeda dari sekolah lain? 

 

2. Guru PAI 1. Sejak kapan Ibu Mengampu 

bidang studi PAI di SD Pantara 

Jakarta Selatan? 

2. Apakah anak disleksia mudah 

dalam menangkap pelajaran? 

3. Apakah saat di kelas anak 

disleksia banyak yang terganggu 

konsentrasinya? 

4. Bagaimana cara Ibu untuk 

mengembalikan fokus anak? 

5. Kurikulum apa yang dipakai 

untuk anak disleksia? 

6. Bagaimana metode yang Ibu 

gunakan untuk mengajar anak 

disleksia? 

7. Apakah selama ini ada 

peningkatan setelah 

menggunakan metode tersebut? 

8. Menurut Ibu, cara yang seperti 

apa yang paling cepat diterima 

anak disleksia saat membaca? 

9. Apa yang Ibu ketahui tentang 

metode VAKT? 

10. Media apa saja yang Ibu gunakan 

untuk menerapkan metode 
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VAKT? 

11. Apa saja kendala yang Ibu temui 

saat menerapkan metode VAKT 

tersebut? 

12. Bagaimana solusi dari kendala-

kendala yang ibu hadapi? 

13. Apakah ada siswa yang 

berprestasi? 

14. Apakah dari mereka ada yang 

mengikuti lomba-lomba? 

15. Bagaimana hasil belajar anak-

anak disleksia di sekolah? 

16. Apakah di rumah mereka 

mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari? 

 

3. Psikolog 1. Bagaimana bentuk tes siswa yang 

masuk ke SD Pantara? 

 

2. Dimana tes tersebut dilakukan? 

3. Apakah tes tersebut perlu 

dilakukan beberapa kali untuk 

mendapatkan hasil yang 

maksimal? 

4. Dari tes yang telah dilakukan, 

bagaimanakah jenis disleksia 

yang dialami siswa di SD 

Pantara? 

5. Apakah saat membaca mereka 
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menambahkan atau 

menghilangkan huruf dalam suku 

kata? 

6. Apakah saat membaca mereka 

membalikkan bentuk huruf, kata 

atau angka dengan arah terbalik 

kiri kanan? 

7. Menurut ibu, apa saja faktor 

penyebab siswa mengalami 

disleksia? 

8. Menurut ibu disleksia itu ada 

penyembuhannya tidak? 

9. Apa yang ibu ketahui tentang 

metode VAKT? 

10. Apakah siswa-siswa lebih faham 

setelah menggunakan metode 

tersebut? 

4. Wali Kelas 1. Bagaimana metode yang Ibu 

gunakan saat di kelas? 

2. Apakah siswa-siswa lebih 

faham setelah menggunakan 

metode tersebut? 

3. Menurut ibu cara apa yang 

lebih mudah difahami siswa-

siswa dalam pelajaran? 

4. Apa yang ibu ketahui tentang 

metode VAKT ? 

 

5. Apakah Ibu pernah 
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menggunakan metode dengan 

cara anak meraba tulisan ibu 

kemudian ia mengucapkan 

apa yang diucapkan ibu 

sehingga ia dapat menulis 

kata tersebut? 

6. Apakah ibu menggunakan 

teknik siswa menjiplak tulisan 

yang ibu tuliskan? 

7. Apa saja kendala yang ibu 

temui saat menerapkan 

metode VAKT tersebut? 

 

8. Media apa saja yang ibu 

gunakan untuk menerapkan 

metode VAKT tersebut? 

Kapan pertama kali Jodi 

diketahui bahwa dia 

disleksia? 

9. Bagaimana jenis disleksia 

yang dialami anak tersebut? 

10. Apakah saat membaca ia 

menambahkan huruf dalam 

suku kata Misalnya “batu” 

dibaca “baltu”? 

11. Menurut ibu apa saja faktor 

penyebab siswa mengalami 

disleksia? 

 

12. Apakah ada keistimewaan 

khusus yang dimiliki anak 

tersebut? 

 

13. Apakah anak disleksia 
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nilainya sudah memenuhi 

KKM? 

 

14. Kira-kira bagaimana hasil 

belajar anak didik ibu selama 

mengikuti pelajaran? 

 

15. Biasanya lulusan SD Pantara 

ke sekolah umum atau ke 

sekolah inklusif? 

  

6. Anak Disleksia 1. Apakah kamu senang belajar 

dengan Bu Aini? 

 

2. Bu aini pernah mengajar 

menggunakan gambar-gambar? 

 

3. Kamu  jadi faham tidak? 

 

4. Kalau di rumah kamu praktikin 

wudhu sama shalat nggak? 

 

5. Siapa yang menemanimu belajar 

saat di rumah? 

 

6. Kamu suka baca buku tidak? 

 

7. Kamu suka baca bukunya di 

sekolah atau di rumah? 

 

 

 

 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis 

atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian 

dan dokumen-dokumen. Dalam teknik pengumpulan data interaktif, 

peneliti menemukan dokumen ini pada sisi atau partisipan 
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menawarkan untuk membagi rekaman pribadi ini dengan peneliti. 

Dokumen dapat juga menghasilkan informasi yang melatarbelakangi 

suatu kejadian dan aktivitas tertentu.
15

  

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 

berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, 

foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan 

waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui 

hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara  detail bahan 

dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, dokumen 

pemerintah atau swasta, data di server dan flasdisc, data tersimpan di 

website, dan lain-lain.
16

 

Hasil Penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih 

dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen sekolah, yaitu 

dokumen yang akan peneliti pelajari seperti: sejarah, letak geografis, 

visi dan misi SD Pantara Jakarta Selatan, data guru, siswa, sarana dan 

prasarana, jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM), serta foto-foto 

kegiatan. 

Peneliti melakukan sesi dokumentasi pada bulan Februari-

Agustus 2019 di SD Pantara Jakarta Selatan. Dokumentasi yang 

diambil berupa kegiatan belajar mengajar (KBM) pada pembelajaran 

PAI, praktik berwudhu, praktik shalat dan lain-lain. 

 

 

 

                                                           
15

 Uhar Suharsaputra, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan,  

(Bandung: PT Refika Aditama, 2014),  hal.215 
16

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), hal.171 
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E. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data. Menganalisa data merupakan cara yang 

digunakan untuk menguraikan data yang diperoleh agar dapat dipahami. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan upaya 

berlanjut, berulang dan sistematis. Analisis data dilakukan dalam dua 

tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul.
17

 

Artinya, sejak awal data sudah mulai dianalisis, karena data akan terus 

bertambah dan berkembang. Artinya, jika data yang diperoleh belum 

memadai atau masih kurang, maka dapat segera dilengkapi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and 

Huberman dan Spradley aktivitas dalam analisis data, yaitu: data 

reduction, data display dan conclusion drawing/verification. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Data yang direduksi dalam hasil penelitian ini adalah data 

hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang berisi penerapan 

metode VAKT dalam meningkatkan pemahaman anak disleksia pada 

pembelajaran PAI di SD Pantara. 

                                                           
17

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, hal.171 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah difahami. 

Dalam data penelitian ini, data yang disajikan yakni data-data 

yang berhubungan dengan penerapan metode VAKT dalam 

meningkatkan pemahaman anak disleksia pada pembelajaran PAI di 

SD Pantara. 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan 

verifikasi dilakukan dengan membandingkan teori dengan hasil yang 

diperoleh dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menganalisis 

apakah teori tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan atau tidak. 

Dalam penelitian ini, simpulannya adalah dalam hal mengatasi 

gangguan belajar yang dihadapi siswa, seorang guru harus bisa 

memberikan suatu metode pembelajaran kepada siswa yang menarik 

dan mudah dipahami siswa. Dengan  menggunakan metode 

multisensori atau VAKT pada pembelajaran PAI, siswa yang 

mengalami kesulitan bisa tertangani dengan tepat. anak disleksia di 

SD Pantara lebih memahami pelajaran jika menggunakan gambar. 

Contohnya: anak disleksia lebih memahami bahwa gambar makanan 

yang di beri tanda silang mencerminkan tidak boleh makan saat bulan 

Ramadhan, menggunakan media lain seperti memutarkan video 

tentang sholat mereka lebih faham bila dibandingkan dengan metode 

ceramah, karena anak disleksia lebih memahami apa yang mereka 

lihat. Karena metode VAKT ini adalah menggunakan seluruh sensor 
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indera dari mulai visual, auditori, kinestetik dan taktil. Metode ini 

menstimulasi semua rangsangan sehingga siswa mudah memahami 

pelajaran PAI. 

Bogdan dan Biklen (1982) mengemukakan analisis data 

adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, 

menemukan dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan 

lapangan dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti 

dengan teknik-teknik pengumpulan data lainnya.
18

 Peneliti 

diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya tentang data yang 

terkumpul dan memungkinkannya menyajikan data tersebut secara 

sistematis guna menginterpretasikan dan menarik simpulan. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, harus dicek keabsahannya agar hasil 

penilaiannya dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan 

keabsahannya. 

Untuk pengecekan keabsahan ini peneliti memakai teknik 

triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
19

 Triangulasi 

juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji 

                                                           
18

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), hal.172 
19

 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 2010), hal.218 
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kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.
20

 

Pemeriksaan yang dilakukan peneliti: 

1. Triangulasi dengan sumber adalah menguji keabsahan data 

diperoleh kepada beberapa sumber yang terkait. 

2. Triangulasi metode menguji keabsahan data dilakukan dengan 

cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan 

teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi data yaitu dengan cara membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara 

dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan 

dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapakn dapat 

menyatukan persepsi atas apa yang diperoleh. 

 

                                                           
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2010) hal. 241 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sekolah Dasar Pantara adalah sekolah yang mengkhususkan diri 

dalam pendidikan anak-anak berkesulitan belajar spesifik (specific 

learning difficulties/LD) atau sering disebut sebagai anak yang memiliki 

gaya belajar berbeda (learning differeinces).SD Pantara terletak di Jl. 

Tebet Barat Dalam VI A No.39, RT.6/RW.4, Tebet Barat, Tebet, Kota 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810. 

1. Letak Geografis 

Nama Sekolah  :SD Pantara 

Status (N/S)  :Swasta  

Nomor NSS/NDS :1000163006014 

Nomor NPSN  :20106311 

Alamat Sekolah :Jl. Tebet Barat Dalam VI no.39-41 Rt.04 

Rw.06  

Kelurahan  :Tebet Barat 

Kecamatan  :Tebet 

Kabupaten/Kota :Jakarta Selatan 

Provinsi   :DKI Jakarta 

Terakreditasi  :A 

SK Pendirian  :2139/A2.1.2/KP/1997 
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2. Sejarah Singkat Berdirinya SD Pantara 

a. Sejarah Yayasan Pantara 

Yayasan Pantara adalah Lembaga Swadaya masyarakat yang 

berawal dari sekumpulan orang-orang yang peduli dan ingin 

membantu anak berkesulitan belajar.Didirikan oleh Ibu Karlinah U 

Wirahadikusumah dan Ibu Atie W. Soekandar pada tanggal 13 

September 1996 sesuai akte notaris, walaupun kegiatan Yayasan 

telah dimulai sejak 1994. 

Hingga saat ini yayasan pantara dikembangkan oleh para 

relawan yang datang dari berbagai latar belakang, seperti: dokter, 

pendidik, pelaku bisnis, designer grafis, artis, humanitarian dan 

sebagainya. Satu hal yang sama diantara kami adalah kami 

disatukan oleh keinginan untuk membantu anak-anak berkesulitan 

belajar, melalui pendanaan program, penggalangan dana melalui 

penyelenggaraan kegiatan, dan sumbangan-sumbangan baik dari 

perusahaan maupun perorangan. 

Saat ini perhatian Pemerintah, yaitu Diknas dan Pemda DKI 

sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program-program 

penanganan. Saat ini Yayasan dan Sekolah Dasar Pantara beralamat 

di Jl. Tebet Barat Dalam VI A No. 39, RT.6/RW.4, Tebet Barat, 

Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12810 

secara kontrak sewa.  

Untuk pelaksanaan program sekolah, diknas membantu 

kelancaran operasional dengan dana BOS, bantuan alat peraga 

pendidikan, dan bantuan dana insentif untuk guru 
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Untuk apa dana yang terkumpul? 

1) Penyelenggaraan pendidikan 

2) Peningkatan kemampuan guru 

3) Pengembangan metode penanganan kesulitan belajar 

4) Kampanye penyadaran masyarakat 

Pendidikan nasional yang ada saat itu belum menjangkau 

pendidikan untuk anak-anak berkesulitan belajar khusus, 

padahal data penelitian (Jiyono dan Indryanto, 1996, p.5-8) 

menunjukkan setiap tahunnya terdapat kurang lebih 2 juta siswa 

mengulang kelas dan gagal sekolah dan sekitar 40% diantaranya 

mengalami kesulitan belajar khusus, 20% diantaranya 

mempunyai IQ tinggi dan 25,4% mempunyai IQ rata-rata. Tidak 

semua siswa yang berisiko mengulang kelas atau gagal sekolah 

tidak mempunyai kemampuan akademik. Mereka adalah siswa 

berkesulitan belajar khusus, yang membutuhkan suatu metode 

proses belajar mengajar yang bersifat khusus. 

Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurang 

tersedianya tenaga-tenaga pengajar yang terampil dalam 

menangani anak-anak berkesulitan belajar khusus dan orang tua 

sebagai orang terdekat dengan anak juga kurang 

pengetahuannya dalam mendampingi anak-anak, sehingga 

menghambat perkembangan anak. Untuk itulah diperlukan 

usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan ini untuk menanggapi 

kebutuhan ini. 

Untuk menanggapi kebutuhan itu pada tanggal 13 

September 1996 Ibu Karlinah Umar Wirahadikusumah dan Ibu 

Atie W.Soekandar membentuk Yayasan Pantara.Yaitu 

organisasi sosial yang kegiatan utamanya adalah penanganan 
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anak-anak dengan kesulitan belajar khusus, sebagai salah satu 

jalan keluar agar anak-anak tersebut memperoleh kesempatan 

untuk mendapatkan pendidikan yang tepat, sesuai dengan 

kebutuhannya. 

b.  Sejarah SD Pantara 

Berdirinya SD Pantara bermula dari berdirinya Yayasan 

Pantara yang didirikan oleh Ibu Karlinah U Wirahadikusumah dan 

Ibu Atie W. Soekandar pada tanggal 13 September 1996.Sekolah 

Dasar Pantara didirikan pada tanggal 1 Agustus 1997, 

mengkhususkan diri dalam pendidikan untuk anak-anak 

berkesulitan belajar spesifik (specific learning difficulties/LD) 

atau sering disebut sebagai anak yang memiliki gaya belajar 

berbeda (learning diffierences). Mereka adalah anak-anak yang 

memiliki kecerdasan rata-rata atau diatas rata-rata, namun 

memiliki kesulitan pada satu atau beberapa bidang: Membaca 

(disleksia) , Menulis (disgrafia), Berhitung (diskalkulia), 

Berbahasa (disfasia), Sulit konsentrasi (Attention Deficit 

Disorder/ADD), Hiperaktif(Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder/ADHD). 

Sekolah berupaya memberikan layanan pendidikan bagi 

pengembangan potensi dasar mereka. Kenyataannya di sekolah-

sekolah yang tersedia tidak semua anak dapat berhasil mencapai 

prestasi yang diharapkan. Diantara mereka adalah anak-anak yang 

mengalami kesulitan belajar spesifik. 

3. Visi dan Misi Sekolah Pantara Jakarta Selatan  

Kami di Pantara berharap, bahwa apa yang kami lakukan 

dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk 

mendapatkan masa depan yang lebih baik. Mencintai, 
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menyayangi, memberikan perhatian, mendidik, dan berbagi antara 

satu dengan yang lain, adalah motto bagaimana kami mendidik 

dan mendampingi anak-anak ini. 

a. Visi Yayasan Pantara 

Anak Indonesia yang memiliki kemampuan berfikir kritis, 

daya nalar, serta pemecahan masalah yang diperlukan untuk 

berhasil di sekolah dan didalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Misi Yayasan Pantara 

1) Memberikan pendidikan yang tepat untuk anak-anak 

dengan kebutuhan khusus. 

2) Meningkatkan kualitas pendidikan anak Indonesia yang 

membutuhkan pendidikan khusus. 

3) Memberikan kesempatan bagi anak dengan kebutuhan 

khusus untuk mengembangkan kepribadian dan 

pengetahuannya melalui program penanganan secara 

menyeluruh. 

c. Visi SD Pantara 

Anak Indonesia yang paham akan kelebihan dan 

kekurangannya, mandiri, serta memiliki keterampilan sosial, 

berdasarkan pada ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Misi SD Pantara 

1) Mengembangkan program pendidikan dasar yang 

mengacu pada Kurikulum Nasional, dengan 

memperhatikan kebutuhan individual. 

2) Menyediakan lingkungan belajar yang empatik dan 

menyenangkan. 

3)  Mengembangkan pemahaman terhadap aturan. 
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4) Memberikan kesempatan bersosialisasi pada lingkungan 

yang lebih luas. 

5) Mengembangkan budi pekerti berdasarkan nilai-nilai 

agama. 

4. Prosedur Penerimaan Siswa Pantara 

a. Persyaratan pendaftaran di Sekolah Pantara: 

1) Telah mengikuti observasi di SD Pantara  

Program observasi adalah proses pengidentifikasian siswa 

yang berkesulitan belajar spesifik  dengan mengamati 

aspek: 

a) Kemampuan umum kognitif (kecerdasan dan 

kemampuan dasar penunjang akademik lainnya). 

b) Kemampuan akademik (membaca, menulis, berhitung)     

disesuaikan dengan tingkatan kelas siswa. 

c) Perilaku (penyesuaian diri dan kemampuan siswa 

bersosialisasi dengan teman sebaya). 

2) Tujuan Program Observasi 

a) Mengidentifikasi siswa apakah mereka mengalami 

kesulitan belajar spesifik atau tidak, pada bidang apa 

saja siswa mengalami kesulitan belajar. 

b) Mengetahui bagaimana pengaruh kesulitan belajar 

dalam tugas-tugas akademik maupun perilaku. 

c) Mengetahui gaya belajar siswa, pendekatan pengajaran 

dan psikologis yang sesuai dengan siswa. 

3) Waktu Program Observasi 

Observasi dilakukan sepanjang tahun ajaran setiap hari 

Senin hingga Jum‟at (waktu disesuaikan berdasarkan 

perjanjian psikolog dan guru). 
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4) Tata Cara Program Observasi 

a) Orang tua membuat perjanjian dengan psikolog 

Pantara untuk mengkonsultasikan kesulitan belajar 

yang dialami siswa dengan membawa hasil 

pemeriksaan psikologis/tes IQ dan pemeriksaan medis 

sebelumnya (bila ada) dari lembaga di luar Pantara. 

b) Psikolog menentukan waktu observasi  tahap I 

(identifikasi kesulitan belajar spesifik) selama 3 hari 

sesuai jadwal yang ditentukan. 

c) Bagi siswa yang telah teridentifikasi mengalami 

kesulitan belajar spesifik pada tahap I akan 

direkomendasikan untuk mengikuti observasi tahap II 

untuk mengetahui kemampuan akademik siswa lebih 

khusus (di kelas, sesuai dengan tingkatan siswa) 

d) Hasil observasi akan disampaikan melalui konseling 

e) Orang tua melunasi biaya observasi 

b. Disarankan untuk bersekolah di Pantara 

Setelah melakukan program observasi selanjutnya siswa 

disarankan untuk mendaftar masuk sekolah Pantara untuk 

mendapat penanganan khusus anak-anak berkesulitan belajar 

spesifik. 

c. Melengkapi persyaratan administratif 

Orang tua diharuskan untuk melengkapi persyaratan 

administratif Sekolah Pantara. 

5. Program SD Pantara 

a. Program Inti dan Kurikulum 

Seperti sekolah-sekolah pada umumnya, program inti dari SD 

Pantara berupa kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan 
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di kelas. Program pembelajaran disusun berdasarkan 

Kurikulum Nasional. Waktu belajar dari hari Senin sampai 

dengan Jum‟at, pukul 08.00-12.00 (kelas I-II) dan 08.00-13.00 

(kelas III-VI). Di akhir semester, orang tua akan memperoleh 

laporan yang berupa rapor angka dan uraian deskriptif 

mengenai perkembangan siswa dalam berbagai aspek.  

Program yang diberikan: 

1) Meningkatkan kemampuan dasar  membaca, menulis dan 

berhitung. 

2) Manajemen kelas kecil, 15 siswa per kelas dengan 2 orang 

guru. 

3) Program pembelajaran individual 

4) Program peningkatan keterampilan sosial 

5) Program pendukung: intrakurikuler, remedial 

b. Program Penanganan Psikologik 

Merupakan pendekatan psikologi yang diterapkan untuk 

membantu siswa berkesulitan belajar mengembangkan konsep 

diri yang positif dan memperoleh insight mengenai 

permasalahan dan pemecahan masalahnya. 

1) Bentuk Penanganan Psikologik 

Program penanganan psikologik diberikan melalui 

beberapa kegiatan: 

a) Konseling 

Merupakan bentuk komunikasi timbal balik antara 

konselor/psikolog dan siswa yang bertujuan untuk 

mengarahkan pada insight mengenai permasalahan dan 

pemecahan masalah. Dapat dilakukan secara individual 
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maupun kelompok, dengan konselor/psikolog sebagai 

fasilitator. 

b) Modifikasi Perilaku 

Adalah suatu perencanaan yang sistematis untuk 

mengubah suatu perilaku ke arah yang lebih baik/positif 

c) Pelatihan Keterampilan Sosial 

Adalah suatu bentuk pengajaran prinsip-prinsip dasar 

keterampilan sosial melalui kegiatan latihan dan 

permainan. 

d) Program Pembelajaran Individu 

Merupakan program pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan individual siswa, dengan 

penekanan pada pengembangan aspek perilaku. 

Pendekatan psikologik digunakan dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

2) Materi pada Penanganan Psikologik 

Materi-materi yang dikembangkan disusun guna 

menunjang tujuan pembelajaran di SD Pantara. Tema-

tema yang dikembangkan berkaitan dengan: 

a) Pembentukan sikap sebagai anak sekolah 

b) Komunikasi 

c) Emosi 

d) Pengenalan diri mengenai kelebihan dan kekurangan 

diri berikut strategi belajar yang dibutuhkan. 

c. Program Penunjang  

Program penunjang di SD Pantara dibuat berdasarkan 

kebutuhan siswa berkesulitan belajar dan bertujuan untuk 
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menunjang keberhasilan siswa dalam pelaksanaan program 

inti. Antara lain terdiri dari: 

1) Kegiatan Aplikasi Pembelajaran 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep ataupun teori 

yang dipelajari di kelas, siswa diajak langsung melihat, 

menyentuh ataupun mempraktekan apa yang sedang 

dipelajarinya. Misalnya berkunjung ke pasar tradisional 

dan modern, kantor pos, ataupun memegang dan melihat 

langsung bagian-bagian dari tumbuhan di halaman 

sekolah. 

2) Assembly 

Kegiatan yang berupa pentas seni ini diadakan 2 kali 

dalam 1 semester. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi 

kesempatan pada anak untuk tampil dan meningkatkan 

rasa percaya dirinya. Dalam kesempatan ini juga 

diumumkan siswa berprestasi baik secara akademik 

maupun sosial. 

Misalnya si A memperoleh penghargaan karena “Mau 

berusaha belajar membaca” sedangkan si B mendapat 

penghargaan “sopan terhadap guru dan menyayangi 

teman”  pemberian penghargaan ini bertujuan untuk 

memperkuat perilaku positif anak. 

3) Perayaan Hari Besar Nasional 

Untuk mengembangkan pemahaman dan rasa 

nasionalisme anak, hari besar nasional, seperti hari 

kemerdekaan dirayakan di sekolah. Kegiatan dapat berupa 

lomba-lomba, namun sebelumnya anak diberi penjelasan 
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mengenai makna hari besar tersebut sesuai dengan 

pemahaman mereka. 

4) Perayaan Hari Besar Keagamaan 

Untuk meningkatkan pemahaman maupun ketaqwaan anak 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di sekolah juga dirayakan 

hari besar keagamaan, seperti Isra‟ Mi‟raj, Natal dan 

Paskah. Di bulan Ramadhan biasanya diadakan kegiatan 

Pesantren Ramadhan dan pembagian zakat. 

5) Integrasi ke Sekolah Umum 

Untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian terhadap 

situasi baru dan melihat kesiapan anak untuk kembali ke 

sekolah umum, anak diintegrasi ke sekolah umum. Anak 

diikutsertakan belajar di sekolah negeri ataupun swasta 

selama 1-2 minggu. 

6) Kegiatan Akhir Tahun (KAT) 

Di akhir tahun ajaran, biasanya sekolah mengadakan kegiatan 

yang berkesan dan bermanfaat bagi anak-anak, seperti outbond 

dan panggung gembira. 

6. Data Guru SD Pantara Jakarta Selatan 

Tabel 4.1 

Data Guru 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

1. Fajriyatul Hidayah Perempuan 

2. Qalisha Avinda Hanny Perempuan 

3. Dhana Kusumaningtyas Perempuan 

4. Peni Rahayu Perempuan 

5. Rizka Khairunnisa Perempuan 

6. Novrita Tunggal Dewi Perempuan 

7. Rozama Harefa Laki-laki 

8. Elia Adawiyah Perempuan 
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Sekolah Dasar Pantara memiliki 23 guru yang terdiri dari 4 laki-laki 

dan 19 perempuan. Secara detail dapat dilihat pada tabel 4.1 

7. Data  Siswa 

a. Berdasarkan tingkat 

                                          Tabel 4.2  

               Data Siswa SD Pantara berdasarkan tingkat 

Tingkat Jumlah 

Kelas 1 7  

Kelas 2 13 

Kelas 3 10 

Kelas 4 9 

Kelas 5 18 

Kelas 6 12 

Total 69 

 

9. Emma Amalia Nazla Perempuan 

10. Mazaya Dwina Putri Perempuan 

11.  Santoso Laki-laki 

12. Arista Susanti Perempuan 

13. Harti Sulastri Perempuan 

14. Dian Rifiyanti Perempuan 

15. Deni Feryandi Laki-laki 

16. Ade Sri Wahyuningsih Perempuan 

17. Yanti Ibrahim Perempuan 

18. Rizky Wahyuga Vilisy Laki-laki 

19. Rizka Yusmita Perempuan 

20. Nur Aini Aqmar Perempuan 

21. Siti Sangadah Perempuan 

22. Ristriarie Kusumaningrum Perempuan 

23. Husniyati Najmi Perempuan 
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Sekolah Dasar Pantara memiliki 69 siswa yang berdasarkan tingkat terdiri 

dari 6 kelas. Secara detail dapat dilihat pada tabel 4.2 

b. Berdasarkan Agama 

                                              Tabel 4.3  

                  Data Siswa SD Pantara berdasarkan agama 

Agama Jumlah 

Islam 55 

Kristen 9 

Katholik 5 

Hindu 0 

Budha 0 

Kong Hu Chu 0 

Lainnya 0 

Total 69 

 

Sekolah Dasar Pantara memiliki 69 siswa yang berdasarkan agama terdiri 

dari agama Islam, Kristen dan Katholik. Secara detail dapat dilihat pada tabel 

4.3 

c. Berdasarkan Umur 

   Tabel 4.4  

                   Data Siswa SD Pantara berdasarkan umur 

 

 

 

 

Umur  Jumlah 

< 7 Tahun 0 

7-12 Tahun 57 

>12 Tahun 12 

Total 69 
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Sekolah Dasar Pantara memiliki 69 siswa yang berdasarkan umur 

terdiri dari siswa yang berumur 7-12 tahun dan siswa yang berumur lebih dari 

12 tahun. Secara detail dapat dilihat pada tabel 4.4 

8.  Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.5 

Ruang Kelas 

Kondisi Ruang Jumlah 

Milik Bukan Milik 

Baik  10 10 

Rusak Ringan  0 0 

Rusak Sedang  0 0 

Rusak Berat 0 0 0 

Total  0 10 10 

Sekolah Dasar Pantara memiliki ruang kelas sebanyak 10 kelas dalam 

kondisi baik.Secara detail dapat dilihat pada tabel 4.5 

9. Kegiatan Ekstrakulikuler SD Pantara 

KEGIATAN USAI SEKOLAH (KUS) 

Di SD Pantara, kegiatan ekstra-kurikuler disebut dengan istilah 

KUS. Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan wajib, namun sangat 

disarankan. Berbeda dengan kegiatan ekstra-kurikuler di sekolah 

lain yang berorientasi pada prestasi, KUS lebih bertujuan untuk 

membantu anak meminimalkan kesulitan belajarnya, yaitu untuk 

meningkatkan koordinasi motorik dan melatih konsentrasi. 

Kegiatannya berupa futsal, pencak silat, renang, dan musik (drum 

dan keyboard) 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi hasil penelitan mengenai penerapan metode VAKT (Visual, 

Auditory, Kinesthetic and Tactile) untuk meningkatkan pemahaman 

anak disleksia pada pembelajaran PAI diperoleh melalui data 

wawancara dengan Kepala Sekolah, guru PAI, psikolog, wali kelas, 

siswa observasi dan dokumentasi. 

1. Identifikasi Disleksia pada Siswa di SD Pantara 

Mekanisme terjadinya disleksia sampai saat ini masih 

diperdebatkan oleh ahli neuroscience. Dari penelitian mereka 

menunjukkan bahwa ada disfungsi dari sistem saraf otak yang 

terlibat dalam kegagalan membaca. Beberapa pendapat 

menyatakan ketidakmampuan membaca karena faktor neurologis, 

berdasarkan penelitian neuropatologi pada otak anak yang 

mengalami disleksia. Kemungkinan juga terjadi abnormalitas 

pada fase kematangan organ cerebral cortex yang terjadi pada 

masa prenatal dan yang menyebabkan adanya perkembangan yang 

asimetri pada otak.
1
Pada saat manusia melakukan kegiatan 

pemrosesan bahasa, aktivitas pada hemisfer bagian kiri akan 

tampak lebih besar daripada hemisfer bagian kanan, sedangkan 

pada orang yang mengalami gangguan disleksia, aktivitas 

hemisfer kedua bagian menjadi sama besar.
2
 

Maka dapat dikatakan bahwa disleksia disebabkan karena 

terganggunya multisistem pada fungsi dasar otak yang diperlukan 

untuk memproses informasi dengan cepat (teori kerusakan pada 

proses temporal) yang melibatkan simptom perseptual, motorik 

                                                           
1
Endang Widyorini dan Julia Maria van Tiel, Disleksia: deteksi, diagnosis, 

penanganan di sekolah dan di rumah, (Jakarta: PRENADA, 2017), hal.92 
2
Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 260 
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dan kognitif. Hal ini sesuai dengan pendapat Bu Yanti selaku wali 

kelas 5 SD Pantara:  

“Biasanya sih karena kerusakan syaraf otak, ada juga sih 

karena faktor keturunan tapi ya ga terlalu banyak. biasanya 

ya karena itu kerusakan saraf otaknya.”
3
 

Begitu pula dengan pendapat Bu Arista selaku wali kelas 2 SD 

Pantara: 

“Disleksia kan memang ada susunan syaraf yang berbeda 

kan,dari susunan syarafnya sendiri memang berbeda 

dengan anak-anak yang lain.”
4
 

Kemudian ditambahkan pula oleh pendapatBu Arie selaku 

psikolog di SD Pantara:  

“Dari taraf kecerdasannya mereka kan nggak punya 

masalah, jadi mereka minimal rata-rata keatas. Tapi 

mereka memang punya masalah di proses, cara mereka 

memproses huruf, angka gitu kan. Semua yang 

berhubungan sama sensorinya. Prosesing mereka di 

otaknya gitu kan.”
5
 

 

Untuk mengetahui anak atau seseorang mengidap disleksia 

ini, maka perlu mengenali tanda-tanda dan gejalanya. Semua itu 

bisa terjadi pada usia berapapun, tapi cenderung muncul pada 

masa anak-anak.Bentuk-bentuk kesulitan membaca anak yang 

disleksia adalah melakukan penambahan dalam suku kata 

                                                           
 

3
Wawancara dengan Wali Kelas 5 SD Pantara, Yanti Ibrahim, Jakarta, 29 Juli 2019 

 
4
Wawancara dengan Wali Kelas 1 SD Pantara, Arista Susanti, Jakarta, 29 Juli 2019 

5
Wawancara dengan Psikolog SD Pantara, Ristriarie Kusumaningrum, Jakarta, 31 

Juli 2019 
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(addition), misalnya batu menjadi baltu dan menghilangkan huruf 

dalam suku kata (omission), misalnya masak menjadi masa.
6
 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan wali 

kelas di SD Pantara.Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu 

Yanti selaku wali kelas 5 yang mendampingi J: 

“Kemarin sih belum terlalu kelihatan, ya cuman 

membacanya itu J harus pelan-pelan, kalo biasanya dia 

baca terburu-buru biasanya bukan hanya dia mengganti 

hurufnya aja, misalnya batu di tambahin  apa, nggak. tapi 

biasanya itu kalo dia baca terburu-buru, ada yang 

disingkat, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahinkan 

misalnya gunung jadi pegunungan pokoknya ditambahin . 

iya, soalnya dia kan buru-buru bacanya.”
7
 

Begitu pula menurut Bu Arista selaku wali kelas 2 yang 

mendampingi F: 

“F jika membaca menghilangkan kata malah, jadi kalo 

baca ya gini mahasiswa program studi pendidikan agama, 

studinya ilang. Menulis juga samadia bisa langsung 

menulis kata ketiga, kata keempat, iya jadi dia loncat-

loncat.”
8
 

Hal ini diperkuat juga dengan hasil observasi peneliti ketika 

mengamati proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

kelas 5, beberapa siswa ada yang menghilangkan hurufnya saat 

menulis ketika ulangan PAI berlangsung.
9
 

Beberapa ciri-ciri kesulitan bagi anak-anak penderita disleksia 

yang lainnya adalah anak disleksia membalik urutan huruf atau 

suku kata dalam sebuah kata.
10

 Hal ini sesuai dengan pernyataan 

                                                           
6
Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 260 
7
Wawancara dengan Wali Kelas 5 SD Pantara, Yanti Ibrahim, Jakarta, 29 Juli 2019 

8
Wawancara dengan Wali Kelas 2 SD Pantara, Arista Susanti, Jakarta, 29 Juli 2019 

9
Observasi SD Pantara, Kelas 5 SD, Jakarta, 07 Agustus 2019, pukul 10.24 

10
Agustyawati dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hal.216 
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yang disampaikan wali kelas F. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bu Arista selaku wali kelas 2 yang mendampingi F:  

“cara bicara F yang lompat-lompat, kemudian F menulis 

urutan itu ada yang terbalik-balik, kan di semua pelajaran 

ya efeknya nanti kayak ke huruf hijaiyyah, dan cerita-

cerita itukan nanti akan berpengaruh, dari kemampuan dia 

mengendalikan emosi.”
11

 

Demikian pula yang dijelaskan Bu Arie selaku psikolog di SD 

Pantara : 

”Saat membaca mereka membalikkan bentuk huruf. Huruf 

b atau d , p atau q, m atau n, tapi memang ga selalu. Ya 

ada, tapi nggak selalu. Ya karena persepsi mereka kurang 

kan menentukan arah kanan dan kiri mereka masih 

bingung.”
12

 

Ciri-ciri anak disleksia selanjutnya adalah Mengganti satu kata 

dengan kata lain, meskipun kata yang digantikan tidak 

mempunyai arti dalam konteksnya.
13

Hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang disampaikan Bu Arie selaku Psikolog di SD 

Pantara: 

“Ya, biasanya anak disleksia mengganti hurufnya gitu kan. 

ada yang menghilangkan hurufnya di depan, atau di 

belakang, atau di tengah. atau dia mengganti huruf itu. 

Kan tadi dia persepsi bunyi. Ketika persepsi bunyinya 

memang tidak sempurna berarti dia untuk menulis atau 

membaca pun dia bisa jadi nggak sama gitu kan.  Ya itu 

ada, dia menyisipkan di tengah, di akhir, di awal atau dia 

mengganti sama sekali kata jadi yang agak-agak mirip aja, 

itu bisa.”
14

 

                                                           
11

Wawancara dengan Wali Kelas 2 SD Pantara, Arista Susanti, Jakarta, 29 Juli 2019 
12

Wawancara dengan Psikolog SD Pantara, Ristriarie Kusumaningrum, Jakarta, 31 

Juli 2019 
13

Agustyawati dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hal.216 
14

Wawancara dengan Psikolog SD Pantara, Ristriarie Kusumaningrum, Jakarta, 31 

Juli 2019 



96 
 

Dengan demikian, ciri-ciri anak disleksia bermacam-

macam diantaranya menambahkan kata-kata, mengabaikan suku 

kata, membalik urutan huruf dan mengganti satu kata dengan kata 

yang lain. 

Gejala-gejala disleksia saat usia sekolah (kemampuan 

berbahasa dan menulis) diantaranya mengalami kesulitan 

membaca dan mengeja, salah menulis dan meletakkan gambar, 

sulit menghapal alfabet, huruf terbalik-balik terutama “b” dan “d”, 

“tadi” dan “tapi”, menggunakan jari untuk menghitung, 

konsentrasi buruk, tidak mengerti apa yang dibaca dan menulis 

lama  sekali.
15

 

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti 

ketika mengamati proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) kelas 3, banyak dari siswa-siswa kelas 3 yang memiliki 

konsentrasi yang kurang saat belajar. 

 

Gambar 4.1 

Suasana proses pembelajaran PAI di kelas 3 SD Pantara 

 

Peneliti melakukan observasi kelima di SD Pantara pada 

Selasa, 6 Agustus 2019.Observasi di lakukan di kelas 3 SD.Saat 

pembacaan surat-surat pendek beberapa anak ada yang bercanda, 

                                                           
15

Kak Shanty, Ayo Belajar Membaca: Belajar Membaca untuk Anak Disleksia, 

(Depok: JAVALITERA, 2017), hal. 19 

 



97 
 

 
 

K dan R tidak fokus membaca surat-surat pendek mereka 

memainkan bukunya, H gendang-gendang meja saat baca surat 

pendeknya, Amemainkan jarinya ke mulut, A juga tidak 

konsentrasi saat membaca surat-surat pendek. Bu Aini menegur A 

agar tidak bengong dan meminta A untuk memimpin teman-

temannya kembali membaca surat-surat pendek. Saat pembacaan 

surat Al-Lahab, A memainkan tempat pensilnya dan tiba-tiba 

nyanyi di kelas. Bu Aini menegur A agar A kembali fokus.
16

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Aini selaku guru 

PAI di SD Pantara: 

“Iya banyak dari mereka yang terganggu konsentrasinya. 

Saat guru menerangkan dia sibuk sendiri, asik sendiri, 

terkadang dia bengong dan tidak memperhatikan guru 

yang sedang menjelaskan.”
17

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, 

ketika anak disleksia banyak yang terganggu konsentrasinya. Bu 

Aini memiliki cara Ibu untuk mengembalikan fokus siswa. Yaitu 

dengan caramenegur mereka. Kemudian siswa diberi 

peringatanjika siswa tidak memperhatikan pelajaran lagi 

bintangnya (reward) akan hangus. Dengan cara seperti itu 

konsentrasi anak akan kembali fokus. Tapi terkadang bu Aini 

menambahkan materi sedikit. Khusus buat anak yang tidak 

konsentrasi, contohnya ada tambahan khusus pelajaran setelah 

jam pelajaran di kelas selesai.
18

 

Anak yang memiliki keterlambatan kemampuan membaca 

(disleksia), mengalami kesulitan dalam mengartikan atau 

                                                           
16

Observasi SD Pantara, Kelas 3 SD, Jakarta, 06 Agustus 2019, pukul 10.15 
17

Wawancara dengan Guru PAI SD Pantara, Nur Aini Aqmar, Jakarta, 16 Mei 2019 
18

Observasi SD Pantara, Kelas 3 SD, Jakarta, 06 Agustus 2019, pukul 10.15 
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mengenali struktur kata-kata (misalnya huruf atau suara yang 

seharusnya tidak diucapkan, sisipan, penggantian atau kebalikan) 

atau memahaminya (misalnya, memahami fakta-fakta dasar, 

gagasan, utama, urutan peristiwa, atau topik sebuah bacaan). 

Mereka juga mengalami kesulitan lain seperti cepat melupakan apa 

yang telah dibacanya.
19

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Arie psikolog SD Pantara: 

“Ya, biasanya dia mengganti hurufnya gitu kan. ada yang 

menghilangkan hurufnya di depan, atau di belakang, atau 

di tengah. atau dia mengganti huruf itu. Kan tadi dia 

persepsi bunyi. Ketika persepsi bunyinya memang tidak 

sempurna berarti dia untuk menulis atau membaca pun dia 

bisa jadi nggak sama gitu kan.  Ya itu ada, dia 

menyisipkan di tengah, di akhir, di awal atau dia 

mengganti sama sekali kata jadi yang agak-agak mirip aja, 

itu bisa.”
20

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil observasi pertama 

yang dilakukan peneliti pada Kamis, 14 Maret 2019 yaitu peneliti 

menemukan anak disleksia di kelas 5 memiliki cara bicara yang 

kurang jelas, ekspresif dan tidak fokus saat menerima materi 

pelajaran.
21

 

Disleksia tidak hanya menyangkut kemampuan baca dan 

tulis, melainkan bisa juga berupa gangguan dalam mendengarkan 

atau mengikuti petunjuk, bisa pula dalam kemampuan bahasa 

ekspresif atau reseptif, kemampuan membaca rentetan angka, 

kemampuan mengingat, kemampuan dalam mempelajari 

                                                           
19

Ridwan Idris, “Mengatasi Kesulitan Belajar dengan Pendekatan Psikologi 

Kognitif”, dalam Jurnal Lentera Pendidikan,Vol.12 No.2 Desember 2009, hal.164 
20

Wawancara dengan Psikolog SD Pantara, Ristriarie Kusumaningrum, Jakarta, 31 

Juli 2019 
21

Observasi SD Pantara, Kelas 5 SD, Jakarta, 14 Maret 2019, pukul 13.19 
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matematika atau berhitung, kemampuan bernyanyi dan 

memahami irama musik.
22

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bu Arista selaku wali kelas 2 di 

SD Pantara yang mengatakan anak disleksia kesulitan membaca 

rentetan angka: 

“Jadi ketika F diminta untuk menyebutkan angka di tengah 

biasanya dia tidak bisa, dia akan mulai dari awal lagi. 

Misalnya nih kalo angka, 123456 dia bisa menyebutkan 

angka berapapun sampai hafal, tapi ketika disuruh 

menyebutkannya..melanjutkan setelah 6 belum tentu 

langsung bisa 7 jadi dia mulai ngulang lagi 12345678.”
23

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disleksia adalah 

seorang anak yang menderita gangguan pada penglihatan dan 

pendengaran yang berhubungan dengan kata atau symbol-simbol 

tulis yang disebabkan oleh fungsi neurologis (susunan dan 

hubungan saraf) tertentu atau pusat untuk membaca tidak 

berfungsi sebagaimana diharapkan. 

SD Pantara melakukan proses pengidentifikasian siswa 

disleksia dengan melakukan tes sebelum mereka masuk ke SD 

Pantara. Pertama, sekolah melakukan tes IQ terlebih dahulu dan 

riwayat perkembangannya. Melihat dulu taraf kecerdasan anak 

biasanya anak disleksia IQ nya rata-rata bahkan ada yang diatas 

rata-rata. IQ mereka normal namun, mereka memiliki masalah 

pada cara mereka memproses informasi, huruf dan angka. Kedua, 

melihat dari usia. Jika usianya kurang dari tujuh tahun tapi, orang 

tuanya merasa anaknya disleksia sekolah belum bisa mendiagnosa 

disleksianya karena kesulitan belajar itu baru muncul ketika 
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mereka mulai belajar. Jika usia siswa baru kurang dari 7 tahun itu 

baru indikasi. Sekolah belum bisa menegakkan diagnosanya. 

Setelah itu ketika 7 tahun ternyata siswa tersebut mengalami 

kesulitan belajar yang sama, sekolah baru bisa mengidentifikasi 

bisa jadi siswa ini disleksia. Ketiga, tes informal berupa tes visual 

persepsi karena biasanya anak disleksia punya persepsi yang salah 

ketika mereka mendengar bunyi, biasanya apa yang diucapkan 

berbeda dengan apa yang ditulis. Tes visual persepsi motorik 

digunakan untuk mengetahui visual persepsi anak bagus atau 

tidak. Keempat, siswa juga di tes kemampuan membaca, 

berhitung, kata-kata apa saja yang sudah diketahui, kemudian 

siswa itu diminta untuk membaca satu paragraf dalam satu menit. 

Biasanya sekolah sudah memiliki standarnya. Misalnya anak usia 

segini sudah mampu membaca kata berapa, jika anak itu dibawah 

standar mungkin kesulitannya ada disitu juga. 

Tes tersebut diadakan di sekolah, biasanya anak-anak 

dikirimkan orang tuanya ke SD Pantara karena curiga anaknya 

bermasalah atau mungkin juga orang tua mendapat rujukan dari 

sekolah sebelumnya. Jika anak tersebut sudah melakukan tes di 

luar, sekolah melihat terlebih dahulu jangka waktunya. Kalau 

lebih dari 6 bulan biasanya sekolah meminta siswa tersebut untuk 

melakukan tes kembali. 

Tes tersebut perlu dilakukan beberapa kali karena IQ itu 

fluktuatif misalnya anak ini kemampuannya stagnan padahal 

sudah mendapatkan stimulasi yang tepat. Ketika mau ditambah 

lagi materinya anak tersebut susah menerimanya, biasanya 

sekolah melakukan tes ulang jika dia turun dari kelompok 
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usianya. Jika saran-saran yang diberikan sekolah dilakukan oleh 

orang tua, pasti ada penurunan performa dari anak. 

Salah satu syarat penerimaan siswa Pantara adalah mereka 

telah melakukan observasi di SD Pantara. Psikolog menentukan 

waktu observasi tahap I (identifikasi kesulitan belajar spesifik) 

selama 3 hari sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Bagi siswa 

yang telah teridentifikasi mengalami kesulitan belajar spesifik 

pada tahap I akan direkomendasikan untuk mengikuti observasi 

tahap II untuk mengetahui perkembangan akademik siswa lebih 

khusus (di kelas, sesuai dengan tingkatan siswa). Hasil observasi 

tersebut akan disampaikan melalui konseling. Setelah melakukan 

observasi selanjutnya siswa disarankan untuk mendaftar masuk 

sekolah Pantara untuk mendapat penanganan khusus anak-anak 

berkesulitan belajar spesifik. 

Meskipun belum diketahui secara pasti apa penyebab 

disleksia, namun biasanya disleksia disebabkan karena beberapa 

faktor di bawah ini.Setidaknya terdapat 3 faktor yang menjadi 

penyebab disleksia, antara lain: pertama faktor biologis, sejumlah 

peneliti meyakini bahwa disleksia merupakan akibat dari 

penyimpangan fungsi-fungsi bagian-bagian tertentu dari otak anak 

disleksia perkembangannya lebih lambat dibanding anak-anak 

normal. Di samping itu kematangan otaknya pun lambat.
24

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bu Yanti 

selaku wali kelas 5 di SD Pantara: 
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 “Biasanya sih karena kerusakan syaraf otak, ada juga sih 

karena faktor keturunan tapi ya ga terlalu banyak. biasanya 

ya karena itu kerusakan saraf otaknya.”
25

 

Begitu pula dengan pendapat Bu Arista selaku wali kelas 2 di SD 

Pantara: 

“Disleksia kan memang ada susunan syaraf yang berbeda 

kan,dari susunan syarafnya sendiri memang berbeda 

dengan anak-anak yang lain.”
26

 

 

Faktor kedua adalah faktor psikologis, beberapa peneliti 

memasukkan disleksia ke dalam gangguan psikologis atau 

emosional sebagai akibat dari tindakan kurang disiplin, tidak 

memiliki orangtua, sering pindah sekolah, kurangnya kerjasama 

dengan guru, atau penyebab-penyebab lain. Memang, anak yang 

kurang ceria, sedang marah-marah, atau memiliki hubungan yang 

kurang baik dengan orang tua atau dengan anak lain kemungkinan 

memiliki masalah belajar.
27

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Santoso selaku wali 

kelas 3 di SD Pantara, beliau menjelaskan bahwa: 

“Sepertinya itu ada di faktor intrinsik, proses psikologi 

dasar. Jadi disitu ada persepsi visual, kemudian 

auditorinya, kemudian ada urutan. Untuk mengkontrol, 

dan meregulasi kognitifnya.”
28

 

 

Pola asuh juga menjadi faktor lainpenyebab disleksia. 

Sebagaimana yang disampaikan Bu Arista selaku wali kelas 2 di 

SD Pantara: 

”Sejauh yang saya tahu pola asuh bisa memperparah 

tingkat disleksia, dalam tanda kutip disleksianya semakin 

parah ketika pola asuh itu tidak tepat.”
29
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Faktor ketiga yaitu faktor pendidikan-metode 

mengajar.Banyak ahli setuju bawa disleksia disebabkan oleh 

metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca. Terutama, 

metode “whole-word” yang mengajarkan kata-kata sebagai satu 

kesatuan daripada mengajarkan bahwa kata merupakan bentuk 

bunyi dari sebuah tulisan.
30

 

Ada dua jenis disleksia, yaitu developmental dyslexia 

(bawaan sejak lahir) dan aquired dyslexia (didapat karena 

gangguan atau perubahan cara otak kiri membaca). developmental 

dyslexia merupakan bawaan sejak lahir dan karena faktor genetis 

atau keturunan.
31

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bu Arie selaku psikolog di SD 

Pantara tentang faktor penyebab disleksia : 

”Faktornya sih banyak, mungkin ya memang dari 

alaminya, ada yang dari naturenya, ada yang dari nicer. 

Kalo dari naturenya kan memang mereka punya genetik, 

jadi kalo misalnya dari keluarga memang ada kesulitan 

belajar spesifik disleksia ya bisa jadi salah satu angguta 

keturunan itu ada juga yang punya kesulitan, itukan 

genetik.”
32

 

 

Dengan demikian, faktor yang menjadi penyebab disleksia 

ada 3 yaitu: faktor biologis, faktor psikologis dan faktor 

pendidikan. Faktor biologis diantaranya disleksia merupakan 

akibat dari penyimpangan fungsi-fungsi bagian-bagian tertentu 

dari otak anak disleksia perkembangannya lebih lambat dibanding 
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anak-anak normal, faktor psikologis diantaranya Stress mungkin 

juga mengakibatkan disleksia, namun yang jelas stress dapat 

memperburuk masalah belajar. Faktor pendidikan diantaranya 

disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam 

mengajarkan membaca. 

2. Tingkat Disleksia pada Siswa di SD Pantara 

Kondisi disleksia tidaklah seragam, selain terdapat ciri-

cirinya disleksia juga mempunyai derajat keparahan. Disleksia 

ringan adalah kondisi gangguan di mana hanya mengalami 

kesulitan dalam membaca dan mengeja tetapi sangat ringan. 

Individu ini masih dapat melakukan kompensasi atau dapat 

berfungsi baik dengan beberapa penyesuaian, ataupun dengan 

bantuan atau dukungan.
33

 

Disleksia dengan keparahan sedang adalah kondisi dimana 

gangguan disleksia pada individu ini sangat nampak jelas, ia pun 

memerlukan dukungan selama bertahun-tahun di sekolahnya atau 

bantuan secara intensif dari tenaga khusus yang mempunyai 

spesialisasi untuk hari ini.
34

 

Disleksia yang parah adalah gangguan membaca dan 

mengeja yang sangat sulit yang menyebabkan juga masalah tidak 

bisa berprestasinya ia di berbagai mata ajaran lainnya. Derajat 

keparahan ini juga ditunjukkan di mana si individu tidak bisa 

tanpa dukungan dari tenaga khusus untuk di segala mata ajaran. 

Termasuk juga berbagai paket yang disesuaikan untuk 

bimbingannya di rumah. Sekalipun sudah dengan berbagai macam 
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dukungan namun ia tetap tidak dapat melakukan berbagai 

aktivitas secara efisien.
35

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Arie psikolog SD 

Pantara: 

“Mungkin ada ya beberapa yang mengkategorikan berat, 

sedang dan ringan bisa jadi kan kalo disleksianya harus 

mulai lagi dari awal banget, atau dia komorbit dengan 

yang lainnya gitu, atau maksudnya dengan kesulitan yang 

lainya misalnya selain disleksia tapi dia hiperaktif juga nah 

itu berarti lumayan kompleks tuh. Tapi kalo misalnya dia 

disleksia dia murni aja itu kita lihat DA aja stimulasi yang 

dia dapatkan itu seberapa, apakah dia harus mulai banget 

dari awal, atau dia udah bisa di tengah-tengah nih.”
36

 

Menurut Bu Arie anak disleksia yang komorbit dengan kesulitan 

belajar yang lain seperti hiperaktif juga maka itu termasuk 

disleksia yang lumayan kompleks (sedang). Jika disleksia anak itu 

murni saja maka termasuk disleksia yang ringan. 

Pada anak-anak dengan disleksia yang ringan seringkali 

disebut disleksia murni, sering kali luput dari perhatian guru. 

Prestasinya yang biasa saja, tidak terlalu jelek tetapi juga tidak 

bagus sekali, seringkali dianggap sudah cukup. Ia sendiri mampu 

mengamuflase kekurangannya dengan kepandaiannya. Anak-anak 

ini baru sering terdeteksi saat dirinya sudah di sekolah lanjutan di 

mana tugas-tugas belajar yang dibebankan semakin banyak dan 

membutuhkan waktu yang lebih cepat.
37
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti saat 

peneliti mengamati 3 subyek penelitian yaitu F, A dan J. Didapati 

bahwa F siswa kelas 2 dapat menulis dengan baik ketika F 

mengerjakan soal latihan PAI. Namun ia membutuhkan waktu 

lebih lama dalam mengerjakan soal.
38

 hal ini sesuai dengan 

pendapat Bu Arista wali kelas 2: 

“F sejauh ini sudah lebih baik sih kalo di kelas 2 ini dia 

udah lebih baik, dia tidak kebalik antara huruf „b‟ dengan 

„d‟ karena dia sudah lebih baik, jadi kelas 2 ini udah nggak 

terlihat lagi, jadi ketika sudah ada games kanan kiri udah 

tidak masalah lah bagi dia”
39

 

 

Oleh karena itu, F dapat dikatakan mengalami disleksia 

ringan karena kondisi gangguan di mana F mengalami kesulitan 

dalam membaca dan mengeja tetapi sangat ringan. F masih dapat 

melakukan kompensasi atau dapat berfungsi baik dengan 

beberapa penyesuaian, ataupun dengan bantuan atau dukungan. F 

telah mendapat dukungan dan bantuan oleh guru sebelumnya di 

kelas 1 sehingga ia sudah lebih baik di kelas 2. 

Begitu pula dengan subyek A dan J mereka telah 

mendapat dukungan atau bantuan oleh guru sebelumnya di kelas 

kecil dan dapat melakukan kompensasi atau dapat berfungsi 

dengan baik dengan beberapa penyesuaian. 

Hal ini sesuai dengan  pernyataan Bu Yanti wali kelas 5: 

“ J bukan termasuk disleksia yang berat, dia tuh masih bisa 

nulis, ya hanya tulisannya.”
40

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan perbedaan responden 

J, A dan F adalah J mengalami disleksia dia bisa menulis tapi saat 
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peneliti melakukan observasi J menghilangkan huruf ketika 

mengerjakan soal latihan PAI, J jika terburu-buru dalam membaca 

dia menghilangkan dan menambahkan huruf, konsentrasi 

belajarnya kurang dan sering bengong. A mengalami disleksia 

dalam hal menulis dia sudah bisa tapi saat membaca dia 

menghilangkan huruf. F mengalami disleksia cara bicaranya 

lompat-lompat, dia menulis urutan sering terbalik-balik. Dalam 

membaca dan menulis F sering lompat-lompat. 

Penyandang disleksia akan membawa kelainan ini seumur 

hidupnya atau tidak dapat disembuhkan. Hasil penelitian juga 

menyebutkan bahwa penyakit ini berkaitan dengan tidak 

berfungsinya suatu bagian pada otak yang disebut daerah abu-abu 

yang berhubungan dengan kemampuan membaca.
41

 

Lain halnya dengan pendapat Bu Arie selaku psikolog di 

SD Pantara: 

“Ya karena mereka masalahnya di neurologis, ada di otak 

ya berarti memang mereka harus dilatih sih, ketika mereka 

sudah tahu bagaimana cara mengatasi kekurangan mereka. 

ya mereka pasti akan beradaptasi lebih baik, pasti ada ciri 

khas disleksianya yang masih bisa terlihat gitu kan, ketika 

dia sampai dewasa sampai tua nanti, tapi kalo dia sudah 

belajar bagaimana mengatasi kesulitannya, ya proses itu 

akan semakin tidak terlihat, buat mata orang awam baik-

baik aja gitukan tapi dia udah tahu bagaimana cara 

mengatasinya banyak kok yang mereka kuliah, kerja, ada 

yang kuliah di universitas negeri, swasta ada, ada juga 

mereka yang menekuni kayak SMK, karena mereka suka 
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kayak masak, atau misalnya mereka kayak fasion atau 

desain-desain gitu.”
42

 

Meskipun disleksia tergolong penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, tetapi deteksi dan penanganan sejak dini dapat 

efektif meningkatkan kemampuan penderita disleksia tersebut. 

3. Identifikasi Sekolah terkait masalah belajar siswa disleksia 

SD Pantara melakukan proses pengidentifikasian siswa 

yang berkesulitan belajar spesifik melalui observasi dengan 

mengamati aspek kemampuan umum kognitif (kecerdasan dan 

kemampuan dasar penunjang akademik lainnya), kemampuan 

akademik (membaca, menulis berhitung) disesuaikan dengan 

tingkatan kelas siswa dan perilaku (penyesuaian diri dan 

kemampuan siswa bersosialisai dengan teman sebaya). Setelah 

melakukan observasi maka sekolah akan mengetahui apakah 

mereka mengalami kesulitan belajar spesifik atau tidak, pada 

bidang apa saja siswa mengalami kesulitan belajar, mengetahui 

bagaimana pengaruh kesulitan belajar dalam tugas-tugas 

akademik maupun perilaku, mengetahui gaya belajar siswa 

pendekatan pengajaran dan psikologis yang sesuai dengan siswa. 

F, A dan J dapat dikatakan mengalami disleksia ringan 

karena kondisi gangguan di mana mereka mengalami kesulitan 

dalam membaca dan mengeja tetapi sangat ringan. mereka masih 

dapat melakukan kompensasi atau dapat berfungsi baik dengan 

beberapa penyesuaian, ataupun dengan bantuan atau dukungan. 

Mereka telah mendapat dukungan dan bantuan oleh guru 

sebelumnya di kelas kecil.  
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Setelah mengetahui tingkat disleksia siswa maka akan 

ditemukan masalah belajar yang dihadapi mereka. J siswa kelas 5 

yang mengalami konsentrasi kurang saat pembelajaran di kelas. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bu Yanti selaku wali kelas 

5: 

“kendalanya selain dia disleksia, dia juga suka bengong, 

ya gitu jadi kalo belajar tuh suka mainin kuku, jadi ya 

lama harus diingetin terus, “jodi.. jod.. udah selesai 

belom?” “Iya bu, lagi ngitung”  padahal mah lagi 

ngapain”.
43

 

A siswa kelas 3 yang mengalami kesulitan belajar sehingga 

berpengaruh terhadap tugas-tugas akademiknya. Masalah belajar 

A adalah dia sering menghilangkan huruf. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Pak Santoso selaku wali kelas 3: 

“Setahu saya sih dia hurufnya udah betul nulisnya, hanya 

hilang huruf aja. untuk menulis dia juga sering tertinggal, 

berarti memang dia dapat dikatakan memiliki masalah 

disleksia. Disleksia itu ya termasuk masalah yang berarti 

lah buat dia.”
44

 

F siswa kelas 2 yang mengalami masalah belajar dalam hal 

menulis urutan. Ia sering terbalik-balik dalam menulis sehingga 

berpengaruh dalam tugas-tugas akademik maupun perilaku. Hal 

ini juga terlihat dari kemampuan F mengendalikan emosinya. 

Sebagaimana yang dikemukakan Bu Arista selaku wali kelas 2: 

“Memang sih dari pengamatan aja lebih ke pengamatan, 

cara bicaranya yang lompat-lompat, kemudian dia menulis 

urutan itu ada yang terbalik-balik, kan di semua pelajaran 

ya efeknya nanti kayak ke huruf hijaiyyah, dan cerita-

cerita itukan nanti akan berpengaruh, dari kemampuan dia 

mengendalikan emosi”.
45
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SD Pantara berbeda dari sekolah lain. Karena di SD 

Pantara populasi anak disleksianya lebih banyak dari sekolah pada 

umumnya. Penanganan terhadap siswanya itu juga berbeda. 

Contohnya penanganan kelompok kecil atau kelas kecil. Jadi, 

jumlah siswa dalam satu kelas tidak banyak sekitar 10 atau kurang 

dari itu. Siswa tersebut dibimbing oleh 2 wali kelas sehingga 

setiap siswa mendapatkan penanganan dan terkontrol dengan baik. 

Sekolah juga tidak memiliki shadow teacher  tapi lebih kepada 

guru, setiap guru memiliki target perilaku yang bisa membentuk 

perilaku yang baik terutama untuk anak kelas 1, 2 dan 3.   

C. Penerapan  Metode VAKT sebagai Strategi Mengatasi Disleksia 

Metode VAKT merupakan suatu metode pengajaran 

multisensoris yang dikembangkan oleh seorang ahli bernama 

Grace M.Fernald. Oleh sebab itu, metode VAKT juga dikenal 

sebagai metode Fernald. Selain itu, ada juga yang mengenalnya 

sebagai pendekatan multisensoris karena pengajarannya 

melibatkan banyak sensori.
46

 

Hal ini didukung dengan pernyataan Pak Santoso selaku wali 

kelas 3 di SD Pantara: 

“Yang saya ketahui metode ini adalah menggunakan 

seluruh sensor indera dari mulai visual, auditori, kinestetik 

dan taktil. Metode ini menstimulasi semua rangsangan, itu 

yang saya fahami.”
47

 

Sesuai dengan pendapat Munawir, pendekatan multisensori 

didasarkan pada asumsi bahwa anak akan dapat belajar dengan 

baik jika materi pengajaran disajikan dalam berbagai modalitas 
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yaitu visual (penglihatan) auditory (pendengaran) kinesthetic 

(gerakan) dan  tactile (perabaan).
48

 

Hal ini sesuai dengan pendapatnya Bu Aini selaku Guru PAI: 

“VAKT adalah metode yang melibatkan pancaindra 

diantaranya visual dengan penglihatannya, auditori dengan 

pendengarannya, kinestetik dengan gerakannya dan taktil 

dengan jarinya.Metode VAKT ini berfungsi untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dalam menerima materi 

pelajaran.VAKT adalah singkatan dari Visual, Auditori, 

Kinestetik dan Taktil.”
49

 

 

Hal senada dikemukakan oleh Bu Arista selaku wali kelas 3 

bahwa: 

“Itu sih kayaknya koordinasi dari visual, auditori 

kinestetik dan taktilnya. Jadi semua indera itu 

digabungkan gitu. Jadi anak juga melihat, dia mendengar, 

kemudian bergerak sesuai konteksnya kemudian dia 

merasakan. Jadi memang mengkoordinasikan semua 

indera itu.”  

 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Bu Arie selaku psikolog SD 

Pantara: 

 

“Metode menggabungkan antara visual auditori, kinestetik 

dan taktil. Itu lebih ke cara belajarnya. Satu orang bisa jadi 

mereka punya semuanya, mereka mungkin menonjol pada 

salah satu, tapi bukan berarti gaya belajar yang lainnya 

nggak bisa dipakai. Untuk anak-anak yang punya 

kebutuhan khusus atau disleksia mereka cenderung akan 

lebih baik kalo semuanya tuh digunakan jadi visualnya 

ada, auditorinya juga ngelatih mereka untuk mendengar 

bunyi tadi kinestetiknya juga mereka bisa apa namanya 

manipulasi bendanya kan hands on, terus taktilnya juga 

mereka kan biasanya punya masalah sensori, jadi mereka 

juga hands on.. tadi juga taktil kan, nah sebenernya sih 
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anak-anak berkebutuhan khusus akan baik kalo proses 

belajarnya meliputi semua itu.”
50

 

 

Peneliti melakukan observasi di SD Pantara pada Kamis, 

14 Maret 2019. Observasi di lakukan di kelas 5 SD pukul 13.19 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan sudah 

menggunakan metode VAKT (Visual, Auditory, Kinesthetic, and 

Tactile), Saat pembelajaran PAIberlangsung Bu Ani 

menggunakan media kertas yang berisi gambar-gambar tentang 

hal-hal yangdilakukan dan tidak boleh dilakukan selama 

Ramadhan. Ini merangsang mereka untuk menggunakan visual 

(penglihatan) dalam pembelajaran PAI.Kemudian bu Aini 

mengulang-ulang tentang hal-hal yang dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan di bulan Ramadhan.Hal-hal yang dilakukan di bulan 

Ramadhan seperti makan sahur, menyegerakan berbuka, berdoa 

ketika berbuka dan memperbanyak amal soleh.Hal-hal yang tidak 

boleh dilakukan di bulan Ramadhan diantaranya merokok, marah, 

berkelahi dan berbuat maksiat. Cara seperti ini akan merangsang 

anak disleksia untuk menggunakan auditori (pendengaran) untuk 

memahami pelajaran PAI, setelah itu Bu Aini meminta salah 

seorang siswa untuk maju dan meminta siswa meraba gambar 

tentang materi Ramadhan di papan tulis. Hal ini melibatkan 

kemampuan kinestetik dan taktil (gerak dan peraba).
51

 

Saat pembelajaran PAI berlangsung terdapat anak 

disleksia yang aktif bertanya dan terdapat anak disleksia yang 

tidak fokus belajar. R termasuk anak disleksia yang aktif bertanya 

dan memberi tanggapan ketika guru sedang mengajar.R mampu 
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memberikan tanggapan hikmah berpuasa di Bulan Ramadhan 

salah satunya adalah agar orang biasa merasakan hal yang sama 

(merasakan lapar) sama seperti orang miskin. Sedangkan anak 

disleksia yang tidak fokus belajar diantaranya D, F dan A. D tidak 

fokus dan kurangnya konsentrasi belajar saat Bu Aini 

menyampaikan materi, F tidur-tiduran saat di kelas dan A tidak 

memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan. Ketika 

pembelajaran PAI, siswa yang tidak beragama Islam dipersilahkan 

tidak mengikuti mata pelajaran tersebut. Di tempat peneliti 

melakukan observasi yaitu kelas 5 ada satu anak yang bukan 

beragama Islam. Anak tersebut bernama Dn.
52

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Aini selaku guru PAI:  

”Alhamdulillah faham, karena anak disleksia lebih 

memahami pelajaran jika menggunakan gambar. Contohnya: 

anak disleksia lebih memahami bahwa gambar makanan 

yang di beri tanda silang mencerminkan tidak boleh makan 

saat bulan Ramadhan, menggunakan media lain seperti 

memutarkan video tentang sholat mereka lebih faham bila 

dibandingkan dengan metode ceramah, karena anak 

disleksia lebih memahami apa yang mereka lihat.”
53

 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa metode VAKT membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis pada peserta didik yang akhirnya 

meningkatkan konsentrasi peserta didik untuk belajar dan 

memahami pelajaran.
54

 

Pendapat ini diperkuat kembali oleh Arsa siswa kelas 3: “kalo 

dikasih gambar-gambar wudhu Arsa lebih faham”.
55

 

Media yang digunakan Bu Aini dalam menerapkan metode 

VAKT berupa gambar-gambar, video dan kartu.  
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Sebagaimana yang di jelaskan dalam wawancara dengan Bu Aini: 

 

“Media yang digunakan adalah gambar-gambar dari 

kertas-kertas yang berisikan hal-hal yang tidak boleh 

dilakukan selama bulan Ramadhan contohnya: gambar 

makanan dan minuman yang diberi tanda silang itu 

mengandung arti tidak boleh makan dan minum saat bulan 

Ramadhan. Selain menggunakan media gambar saya juga 

menggunakan video agar anak disleksia memahami 

pelajaran PAI. Contohnya: saya memutarkan video tentang 

tata cara berwudhu, praktek sholat dan kisah-kisah nabi. 

Dengan menggunakan video sebagai media pembelajaran 

anak disleksia akan lebih mudah memahami materi 

tersebut. Media lain yang saya gunakan diantaranya kartu-

kartu berwarna yang bertuliskan huruf hijaiyyah. Untuk 

pengenalan huruf hijaiyyah dalam kartu itu ada gambar,  

contohnya gambar kelinci bertuliskan اَْرنَب di awali huruf أ 

dalam bahasa arab  ٌاَْرنَب mengandung arti kelinci. Dengan 

cara seperti itu murid akan lebih mudah mengenal huruf 

hijaiyyah.”
56

 

 

 
Gambar 4.2 

 Siswa melakukan tressing huruf hijaiyyah pada pembelajaran PAI 

 

Metode VAKT (Visual, auditory, kinesthetic, and tactile). 

Dikenal dengan metode Fernald atau metode multisensoris. Ada 

empat tahapan dalam metode ini yaitu tahapan pertama, guru 
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menulis kata yang hendak dipelajari di atas kertas dengan krayon 

atau bisa juga di atas pasir.Anak menelusuri tulisan tersebut 

dengan jarinya (taktil dan kinestetik).Disini anak juga 

menyaksikan tulisan tersebut (secara visual), dan anak diminta 

untuk mengucapkannya dengan keras (dengan sensori 

auditori).Pembelajaran ini dilakukan berulang, sehingga anak 

mengenal huruf dan mengingatnya, dan anak mampu menulis kata 

tersebut dengan benar tanpa melihat contoh.
57

 

Metode VAKT  dengan menggunakan media pasir juga 

dapat di temukan di kelas kecil. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bu Aristaselaku wali kelas 2 SD Pantara: 

“Kalo di kelas satu dia belajar baca tulis permulaan 

biasanya sih iya, jadi kita pakai segala macam ya ada 

pasir, ada puzzle dari kepingan puzzle itu sendirikan 

diraba, huruf a begini kemudian dari lubangnya sendiri 

kan udah berbentuk berarti jarinya yang masuk ke lubang 

puzzlenya itu juga, kemudian perabaannya yang pakai 

pasir, jadi kelas satu itu memang biasanya disediakan di 

kelas. Pakai apa aja pake tepung, kemudian pakai lilin eh 

tapi kalo lilin kan anak membentuk ya, jadi prosesnya 

lebih ibaratnya tujuannya mau kesitu kita harus pakai 

melilin dulu. ada beberapa yang taktilnya kurang bagus, ya 

hasilnya ya malah lebih bagus huruf yang sudah jadi 

kemudian mereka membentuk di pasir baru ke jarinya 

sendiri, taktilnya sih lumayan disitu. kita pakai lilin itu 

kayak plastisin itu, lilin-lilin mainan. Mereka kan suka 

buat-buat sendiri kan, anak-anak kita aja pengadon pake 

tepung terigu itu, bikin plastisinnya tapi kalo buat belajar 

huruf itu kurang pas.
58

 

 

Penerapan metode VAKT ini bukanlah tanpa hambatan, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Guru PAI: 
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 “Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

kendala yang di temui adalah siswa mengalami kesulitan 

dalam penulisan huruf hijaiyah. Mereka mampu mengenal 

dan menulis huruf hijaiyah tunggal seperti ا dan ب, namun 

dalam penulisan huruf hijaiyah bersambung seperti الحمدهلل 

mereka akan mengalami kesulitan. Di SD Pantara ini anak 

disleksia belum ada yang lancar membaca Al-Qur‟an, 

paling tinggi itu iqro‟ 4. Namun, untuk huruf hijaiyyah 

mereka masih mengenal dasar-dasarnya saja. Mereka 

lancar dalam pengucapan huruf namun masih terbalik-

balik dalam mengenal huruf. Untuk huruf-huruf hijaiyyah 

yang awal-awal seperti ت,ب,ا mereka lancar dalam 

pengucapannya. Namun, untuk huruf setelahnya seperti ف 

dan ٌق mereka mengalami kesulitan. Anak disleksia masih 

terbalik dalam pengucapan huruf hijaiyyah seperti ع dan غ 

atau ف dan ق karena kedua huruf ini hampir sama.”
59

 

Bu Yanti selaku wali kelas 5 di SD Pantara menambahkan 

kendala yang mungkin ditemui saat menggunakan metode VAKT 

adalah: 

“Kendalanya mungkin butuh waktu yang lebih lama, 

karena kan semuanya digunakan kan ya.. gitu, terus juga 

kita harus pinter mencari media pembelajarannya. Kira2 

yang bisa melibatkan semuanya tuh pakai apasih.”
60

 

Begitu pula dengan pendapat Pak Santoso selaku wali kelas 3 di 

SD Pantara: 

“Kendala sih sebenarnya kendala di internal anaknya, jadi 

bantuan contoh yang kita berikan tidak langsung bisa 

diaplikasikan, memang perlu pengulangan, kalo salah 

perbaikan.”
61

 

Selain itu solusi-solusi yang dilakukan Bu Aini untuk menghadapi 

kendala-kendala tersebut adalah Bu Aini selalu membuat latihan 

terus-menerus (metode drill) dan terus mendidik anak-anak 

disleksia dengan sabar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu 

Aini selaku guru PAI: 
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“Selalu saya buatlatihan terus-menerus (metode drill) dan 

untuk mendidik anak disleksia harus mendidik dengan 

sabar.Saat saya menampilkan video tentang berwudhu, 

anak-anak kurang serius dan  tidak memperhatikan. 

Mereka hanya sekedar melihat, awal-awal mereka masih 

mempraktikan apa yang diajarkan namun, setelah itu 

mereka asal-asalan karena kurang dipantau dan 

diperhatikan. Karena guru agama di SD Pantara hanya satu 

sehingga mereka kurang dipantau. Misalnya saat itu saya 

sedang fokus sama salah satu anak, anak yang lain 

dipersilahkan wudhu. Mereka wudhu aja asal wudhu. 

Karena jika tidak ada guru yang memantau mereka 

berwudhu mereka akan berwudhu asal-asalan. Tidak 

hanya materi berwudhu yang menggunakan video sebagai 

media pembelajaran. Materi tentang shalat juga 

menggunakan video sehingga anak-anak mengetahui 

gerakan shalat dengan benar. Dalam materi Pendidikan 

Agama Islam, siswa menerapkan praktik ibadah 

bermacam-macam seperti membaca iqra‟ dan menulis 

huruf hijaiyyah, terkadang menonton video dan membaca 

surat pendek. Kegiatan-kegiatan tersebut di rolling setiap 

minggunya. Contohnya, minggu pertama membaca dan 

menulis iqro‟terlebih dahulu, minggu selanjutnya praktik 

shalat dzuhur atau shalat jum‟at.”
62

 

 

Saat peneliti melakukan observasi yang kedua pada 

pembelajaran PAI juga diterapkan metode VAKT. Peneliti 

melakukan observasi kedua di SD Pantara pada Kamis, 16 Mei 

2019.Observasi di lakukan di mushollah. Proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) berlangsung selama  1 jam 

dimulai pukul 09.00-10.00 WIB.Saat peneliti melakukan 

observasi siswa-siswa kelas 1 SD Pantara, mereka sedang 

melakukan ujian praktik ibadah diantaranya praktik berwudhu, 

shalat duha, azan dan iqomah. Siswa-siswa yang mengikuti ujian 

praktik ini berjumlah 4 orang yaitu F, Az, As dan H. Mereka 
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dibimbing oleh seorang guru PAI bernama bu Aini dan Wali kelas 

mereka yaitu Bu Rita.
63

 

 

Gambar 4.3 

Siswa melaksanakan ujian praktik wudhu 

Ujian praktik pertama yaitu praktik berwudhu, praktik 

wudhu dilakukan di tempat wudhu samping mushollah. Di tempat 

wudhu ada gambar-gambar tentang tata cara berwudhu yaitu 

pertama membaca niat dalam hati. Kedua membasuh tangan dan 

sela-sela jari 3x, Ketiga berkumur 3x, Keempat membasuh hidung 

dan membersihkan lubang hidung 3x, Kelima membasuh muka 

3x, Keenam membasuh kedua tangan hingga siku 3x, Ketujuh 

membasuh kening 3x, Kedelapan membasuh kedua telinga 3x, 

Kesembilan membasuh kedua kaki dan membersihkan sela-sela 

jari 3x, kesepuluh membaca do‟a selesai berwudhu. Setelah ujian 

praktik wudhu dilanjutkan dengan ujian praktik azan, iqomah dan 

shalat dhuha.  
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Gambar 4.4      Gambar 4.5 

Siswa berdoa setelah berwudhu     Siswa melaksanakan shalat     

 

SD Pantara juga mengadakan evaluasi terhadap penerapan metode 

yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bu Arie selaku psikolog di SD Pantara 

“Kalo evaluasi sih biasanya kita kasih berkala sih ke guru-

guru, ya mulai dari administrasinya, kedisiplinannya, terus 

juga penanganan gitu kan sama wawasan guru tentang 

kurikulum itu sendiri, maksudnya kurikulum kita kan 

memang berubah-ubah nih, maksudnya dari 

pemerintahnya pun mereka merubah-rubah kan, dari 

KTSP terus K-13 terus KTSP lagi terus balik lagi ke K-13 

gitu kan, nah itu yang membuat harus belajar lagi hal yang 

baru, nah K-13 ini juga merupakan hal yang baru juga buat 

guru-guru kita, maksudnya kita baru menerapkan full K-13 

itu tahun ini, tahun kemarin tuh masih ada beberapa kelas 

yang KTSP, karena kan transisi kan, apalagi mungkin 

karena kelas 6 nggak mungkin kita rubah ke K-13 saat itu 

juga, karena kan mereka butuh proses gitu kan, cara 

belajarnya juga pasti berbeda itu yang menjadi evaluasi 

juga buat guru-guru bahwa mereka harus paham nih 

tentang isi kurikulumnya dulu. Kalo dari kurikulumnya 

udah paham jadi mereka tahu cara membuat rencana 

pembelajaran dan bagaimana menerapkannya ke anak-

anak, harus dievaluasi lagi ya rencana sama hasilkan bisa 

jadi beda, gitu kan.  ya tidak apa-apa tapikan selama kita 

membuat rencana kita kan jadi punya patokan jadi tidak 

tiba-tiba ngajarinnya meluas kemana-mana.” 
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Dengan demikian, metode VAKT adalah metode 

pengajaran yang menggunakan seluruh sensori diantaranya visual 

(penglihatan), auditory (pendengaran), kinethetic (gerakan), dan 

tactile (perabaan) untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik 

dalam memahami pelajaran. 

C. Dampak Metode VAKT dalam Meningkatkan Keagamaan Siswa 

Media yang digunakan dalam menerapkan metode VAKT 

dapat berupa video. Video menampilkan gerak yang bersifat 

memberikan informasi gerakan berwudhu beserta dengan tahapannya 

kepada anak disleksia. Media video digunakan untuk mengoptimalkan 

kemampuan berwudhu anak disleksia baik secara gerakan maupun 

tahapan yang dilakukan oleh subyek. Secara garis besar, kelebihan 

dan kekurangan media video bahwa dapat menarik perhatian, 

mengandung unsur demonstrasi, keras lemahnya suara dapat diatur, 

rekaman dapat diputar berulang kali. 

Media video ini mengandung unsur demonstrasi urutan dan 

gerakan dalam berwudhu yang dipraktikan oleh kartun dalam video. 

ini merangsang mereka untuk menggunakan kinestetik dan taktil 

dalam pembelajaran PAI tentang tata cara berwudhu. Media video ini 

dapat diputar berulang kali menyesuaikan jumlah tindakan yang 

diberikan sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang tata 

cara berwudhu. 

Media video mempunyai beberapa kelebihan. Media video ini 

dapat menarik perhatian subyek penelitian, walaupun terkadang 

teralihkan perhatiannya dengan suasana lingkungan yang mendukung 

media video ini mengandung unsur demonstrasi urutan dan gerakan 

dalam berwudhu yang dipraktikan oleh kartun dalam video. Media 
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video ini dapat diputar berulang kali menyesuaikan jumlah tindakan 

yang diberikan. 

Peneliti melakukan observasi di kelas 1, ketika itu sedang 

berlangsungnya ujian praktik PAI, Bu Aini meminta F untuk praktik 

shalat dhuha, F mampu melakukan gerakan shalat dengan baik namun 

ada beberapa gerakan shalat yang perlu dibenarkan seperti posisi 

sujudnya siku tidak menempel ke lantai, saat F mempraktikan gerakan 

shalat matanya masih kemana-mana dan tidak fokus ke arah kiblat. 

Bu Aini menegurnya kemudian F kembali Fokus. F mempraktikan 

shalat dhuha dua rakaat dengan baik. Setelah F selesai praktik shalat 

dhuha, Bu Aini meminta Az dan As melakukan praktik azan, iqomah 

dan shalat dhuha. Mereka melakukannya secara bergantian. Bu Aini 

membimbing dan menegur mereka jika ada bacaan atau gerakan 

shalat dhuha yang salah. Az dan As mampu mempraktikan Azan, 

Iqomah dan Shalat Dhuha dengan baik.
64

 

Menurut peneliti, pemahaman anak disleksia meningkat 

dengan metode VAKT. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan 

oleh J siswa disleksia kelas 5 SD: 

“Waktu itu pas kelas 4 Bu Aini pernah ngajarin wudhu, 

sholat pakai gambar-gambar dan video, sekarang aku 

ngerti jadi bisa. Tapi kalo di rumah aku mah nggak sholat, 

Cuma ngaji aja. Soalnya kan mama aku agama Islam, kalo 

papa aku kristen.”
65

 

Saat peneliti melakukan observasi siswa-siswa kelas 1 SD 

Pantara, mereka sedang melakukan ujian praktik ibadah praktik 

berwudhu. Di tempat wudhu ada gambar-gambar kartun, ini 

merangsang mereka untuk menggunakan visual (penglihatan) dalam 
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pembelajaran PAI tentang tata cara berwudhu.
66

 Dengan 

menggunakan visual melalui gambar pemahaman siswa tentang tata 

cara berwudhu akan meningkat. Pembelajaran wudhu dengan 

menggunakan media alat peraga gambar ini merupakan inovasi yang 

dilakukan guru. Karena biasanya hanya disampaikan dengan metode 

ceramah.Akhirnya hasil belajar siswa kurang optimal.Kemudian 

diterapkannya dengan menggunakan gambar-gambar kartun ini, 

membuat pembelajaran semakin menarik.Media ini membuat siswa 

dalam pembelajaran ikut aktif dan tidak sekedar mengikuti 

pembelajaran saja. 

Dengan melihat gambar, siswa dengan melihat secara 

langsung urutan dan cara yang benar dalam melakukan wudhu. Baik 

dalam melakukan gerakannya ataupun dalam membacakan bacaan-

bacaan yang ada dalam wudhu. Karena wudhu bukan sekedar  

gerakan saja, maka bacaannya pun harus dibacakan dengan benar. 

sehingga siswa membacakan-bacaan niat dan doa setelah wudhu 

dengan keras.ini merangsang mereka untuk menggunakan auditori 

(pendengaran) dalam pembelajaran PAI tentang bacaan niat 

berwudhu dan doa setelah berwudhu.  Diharapkan dengan dibacakan 

keras bisa dideteksi ketika membaca salah dan cepat dibenarkan, 

sehingga kesalahan-kesalahan cepat teratasi. dengan membacakan 

bacaan niat dan doa setelah berwudhu dengan keras akan 

memudahkan mereka untuk menghafal doa-doa dan meningkatkan 

pemahaman mereka tentang bacaan niat dan doa setelah berwudhu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam hal mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa, 

seorang guru harus bisa memberikan suatu metode pembelajaran kepada 

siswa yang menarik dan mudah dipahami siswa. Metode VAKT adalah 

metode pengajaran yang menggunakan seluruh sensori diantaranya visual 

(penglihatan), auditory (pendengaran), kinesthetic (gerakan), dan tactile 

(perabaan) untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik dalam 

memahami pelajaran. Dengan menggunakan metode multisensori atau 

VAKT pada pembelajaran PAI, siswa yang mengalami kesulitan bisa 

tertangani dengan tepat. 

Pola pengaturan kelasnya berbeda dengan sekolah lain. SD 

Pantara  menggunakan penanganan kelas kecil, Kelas tersebut tidak 

dikelompokkan per gangguan belajarnya (disleksia, diskalkulia, disgrafia 

dan autis). Tetapi dikelompokkan menurut levelnya yaitu kelas 1-6 SD. 

 Penerapan metode VAKT yang digunakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam bahwa adanya peningkatan pemahaman anak 

disleksia di SD Pantara dibuktikan dengan adanya pembiasaan sikap 

keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penerapan metode VAKT yang dilakukan oleh guru 

PAI pada pembelajaran PAI menghasilkan dampak yang positif dan 

efektif terhadap pemahaman belajar siswa disleksia. Pemahaman belajar 

siswa ini dapat dilihat pada aspek praktik wudhu, sholat, azan, iqomah 

dan menulis huruf hijaiyyah. 
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B. Saran 

1. Saran untuk guru PAI, diharapkan agar selalu memperhatikan siswa 

yang mengalami kesulitan belajar PAI dengan menerapkan metode 

VAKT, latihan terus-menerus, dan mendidik anak disleksia dengan 

sabar. Karena dalam menerapkan metode VAKT akan meningkatkan 

pemahaman anak disleksia dan dapat mengaplikasikan pembelajaran 

PAI yang telah didapat dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kepada kepala sekolah, hendaknya terus melakukan evaluasi terhadap 

penerapan metode yang dilakukan oleh guru agar pembelajaran PAI 

di SD Pantara dapat berjalan efektif. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan renungan, bahwa masih ada anak-anak 

disleksia yang memerlukan bantuan dalam hal penanganan 

pendidikan termasuk pendidikan agama Islam. Pihak keluarga, 

sekolah dan masyarakat harus saling bekerjasama agar dapat 

mensejahterakan mereka. 
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Wawancara dengan Guru PAI di SD Pantara Jakarta Selatan 

 

Nama Guru PAI : Nur Aini Aqmar, S.Pd 

Hari/Tanggal      : Kamis, 16 Mei 2019 

Tempat      : Ruang Pul Out 

Waktu       : 11.28 WIB 

1. Sejak kapan Ibu Mengampu bidang studi PAI di SD Pantara 

Jakarta Selatan? 

Saya mengajar PAI di SD Pantara ini sejak bulan Maret 2016. Saat 

pertama kali saya mengajar saya tidak mengajar semua kelas, saya 

hanya mengajar kelas 1,2,4,5 dan 6 dikarenakan saat itu siswa-siswa 

di SD Pantara sudah memasuki semester 2 akhir dan sudah mulai 

pembagian rapot. 

2. Apakah anak disleksia mudah dalam menangkap pelajaran? 

Mereka sulit untuk menangkap pelajaran. Kuncinya adalah harus 

diulang-ulang dalam menyampaikan pelajaran. Karena memang 

mereka sulit dan agak lama dalam menangkap pelajaran. Tetapi ada 

juga beberapa anak disleksia yang mudah dalam menangkap 

pelajaran. Mengajarkan anak disleksia yang sulit menerima pelajaran 

harus dengan sabar dan terus di ulang-ulang. Disleksia dalam satu 

kelas itu terdiri dari beberapa jenis anak, beberapa anak ada yang 

dalam penulisan hurufnya masih kebalik-balik, ada yang 



perbahasanya, ada yang cara ngomongnya tidak  nyambung, kita 

nanya apa dia jawab apa. 

3. Apakah saat di kelas anak disleksia banyak yang terganggu 

konsentrasinya? 

Iya banyak dari mereka yang terganggu konsentrasinya. Contohnya 

anak yang bernama E, saat guru menerangkan dia sibuk sendiri, asik 

sendiri, terkadang dia bengong dan tidak memperhatikan guru yang 

sedang menjelaskan. 

4. Bagaimana cara Ibu untuk mengembalikan fokus anak? 

Cara mengembalikan fokus anak yang pertama kali dilakukan adalah 

menegur mereka. Kemudian saya beri peringatan mereka jika mereka 

tidak memperhatikan pelajaran lagi bintangnya akan hangus. Dengan 

cara seperti itu konsentrasi anak akan kembali fokus. Tapi terkadang 

saya menambahkan materi sedikit. Khusus buat anak yang tidak 

konsentrasi, contohnya ada tambahan khusus pelajaran setelah jam 

pelajaran di kelas selesai. 

5. Kurikulum apa yang dipakai untuk anak disleksia? 

Kami menggunakan kurikulum tigabelas (KURTILAS) . Namun 

untuk  kelas 3 dan  kelas 6 nya belum menggunakan kurtilas, mereka 

masih menggunakan KTSP. Dalam menyampaikan pelajaran harus 

ekstra sabar cara mengajarnya dengan menggunakan modul yang 

sama. 

6. Bagaimana metode yang Ibu gunakan untuk mengajar anak 

disleksia? 

Pertama kali mengajar saya menggunakan metode Visual, Auditori, 

Kinestetik, dan Taktil (VAKT). Mereka lebih mudah menerima 

pelajaran melalui audio dan visual. Saya menggunakan media 

pembelajaran berupa gambar-gambar untuk menyampaikan materi, 



setelah itu memutarkan video untuk menceritakan kisah nabi. Saya  

juga menggunakan metode ceramah dan di akhir penyampaian materi 

saya memberikan tugas-tugas untuk peserta didik. 

7. Apakah selama ini ada peningkatan setelah menggunakan 

metode tersebut? 

Alhamdulillah faham, karena anak disleksia lebih memahami 

pelajaran jika menggunakan gambar. Contohnya: anak disleksia lebih 

memahami bahwa gambar makanan yang di beri tanda silang 

mencerminkan tidak boleh makan saat bulan Ramadhan, 

menggunakan media lain seperti memutarkan video tentang sholat 

mereka lebih faham bila dibandingkan dengan metode ceramah, 

karena anak disleksia lebih memahami apa yang mereka lihat. 

8. Menurut Ibu, cara yang seperti apa yang paling cepat diterima 

anak disleksia saat membaca? 

Ya itu, dengan menggunakan metode VAKT (Visual, Auditori, 

Kinestetik dan Taktil) dengan menggunakan media seperti gambar-

gambar dan video. 

9. Apa yang Ibu ketahui tentang metode VAKT? 

VAKT adalah metode yang melibatkan pancaindra diantaranya visual 

dengan penglihatannya, auditori dengan pendengarannya, kinestetik 

dengan gerakannya dan taktil dengan jarinya. Metode VAKT ini 

berfungsi untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menerima 

materi pelajaran. VAKT adalah singkatan dari Visual, Auditori, 

Kinestetik dan Taktil. Saya sudah menerapkan metode VAKT dalam 

pembelajaran anak disleksia. 

 

 



10. Media apa saja yang Ibu gunakan untuk menerapkan metode 

VAKT? 

Media yang digunakan adalah gambar-gambar dari kertas-kertas yang 

berisikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadhan 

contohnya: gambar makanan dan minuman yang diberi tanda silang 

itu mengandung arti tidak boleh makan dan minum saat bulan 

Ramadhan. Selain menggunakan media gambar saya juga 

menggunakan video agar anak disleksia memahami pelajaran PAI. 

Contohnya: saya memutarkan video tentang tata cara berwudhu, 

praktek sholat dan kisah-kisah nabi. Dengan menggunakan video 

sebagai media pembelajaran anak disleksia akan lebih mudah 

memahami materi tersebut. Media lain yang saya gunakan 

diantaranya kartu-kartu berwarna yang bertuliskan huruf hijaiyyah. 

Untuk pengenalan huruf hijaiyyah dalam kartu itu ada gambar,  

contohnya gambar kelinci bertuliskan  ْنَباَر  di awali huruf أ dalam 

bahasa arab  ْنَب  mengandung arti kelinci. Dengan cara seperti itu اَر 

murid akan lebih mudah mengenal huruf hijaiyyah.  

11. Apa saja kendala yang Ibu temui saat menerapkan metode 

VAKT tersebut? 

Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kendala yang 

di temui adalah siswa mengalami kesulitan dalam penulisan huruf 

hijaiyah. Mereka mampu mengenal dan menulis huruf hijaiyah 

tunggal seperti ا dan ب, namun dalam penulisan huruf hijaiyah 

bersambung seperti الحمدهلل mereka akan mengalami kesulitan. Di SD 

Pantara ini anak disleksia belum ada yang lancar membaca Al-

Qur‟an, paling tinggi itu iqro‟ 4. Namun, untuk huruf hijaiyyah 

mereka masih mengenal dasar-dasarnya saja. Mereka lancar dalam 

pengucapan huruf namun masih terbalik-balik dalam mengenal huruf. 



Untuk huruf-huruf hijaiyyah yang awal-awal seperti ت,ب,ا mereka 

lancar dalam pengucapannya. Namun, untuk huruf setelahnya seperti 

 mereka mengalami kesulitan. Anak disleksia masih terbalik قْ dan ف

dalam pengucapan huruf hijaiyyah seperti ع dan غ atau ف dan ق 

karen kedua huruf ini hampir sama. 

 

12. Bagaimana solusi dari kendala-kendala yang ibu hadapi? 

Selalu saya buat latihan terus-menerus (metode drill) dan untuk 

mendidik anak disleksia harus mendidik dengan sabar. Saat saya 

menampilkan video tentang berwudhu, anak-anak kurang serius dan  

tidak memperhatikan. Mereka hanya sekedar melihat, awal-awal 

mereka masih mempraktikan apa yang diajarkan namun, setelah itu 

mereka asal-asalan karena kurang dipantau dan diperhatikan. Karena 

guru agama di SD Pantara hanya satu sehingga mereka kurang 

dipantau. Misalnya saat itu saya sedang fokus sama salah satu anak, 

anak yang lain dipersilahkan wudhu. Mereka wudhu aja asal wudhu. 

Karena jika tidak ada guru yang memantau mereka berwudhu mereka 

akan berwudhu asal-asalan. Tidak hanya materi berwudhu yang 

menggunakan video sebagai media pembelajaran. Materi tentang 

shalat juga menggunakan video sehingga anak-anak mengetahui 

gerakan shalat dengan benar. Dalam materi Pendidikan Agama Islam, 

siswa menerapkan praktik ibadah bermacam-macam seperti membaca 

iqra‟ dan menulis huruf hijaiyyah, terkadang menonton video dan 

membaca surat pendek. Kegiatan-kegiatan tersebut di rolling setiap 

minggunya. Contohnya, minggu pertama membaca dan menulis 

iqro‟terlebih dahulu, minggu selanjutnya praktik shalat dzuhur atau 

shalat jum‟at. 

 



13. Apakah ada siswa yang berprestasi? 

Siswa jika dilihat dari kelas 1-6, ada dari mereka yang berprestasi 

dari setiap kelasnya, namun prestasi mereka lebih unggul di bidang 

umum. Dalam bidang agama ada pula beberapa siswa yang unggul 

dan berprestasi mereka unggul dalam hal materi agamanya bukan 

dalam praktiknya, unggul disini maksudnya adalah mereka mendapat 

nilai bagus dalam hal materinya sedangkan dalam prakteknya mereka 

masih kurang. 

14. Apakah dari mereka ada yang mengikuti lomba-lomba? 

Iya, diantara mereka ada yang mengikuti beberapa lomba. Lomba 

yang mereka ikuti adalah lomba di bidang kesenian seperti menyanyi 

dan mewarnai. setiap tahun diadakan acara pentas seni (pensi) tingkat 

nasional, lomba dalam bidang agama yang diadakan diantaranya ada 

lomba marawis, qosidah, pildacil, MTQ, MHQ dan azan, SD Pantara 

mengirmkan beberapa siswanya untuk lomba azan. Walaupun mereka 

tidak menang dalam perlombaan tersebut, mereka senang dan 

bersyukur memiliki pengalaman baru.  

15. Bagaimana hasil belajar anak-anak disleksia di sekolah? 

Jika mereka bersungguh-sungguh belajar maka hasil ulangannya akan 

bagus walaupun nilai rata-rata nya pas dengan KKM. Namun, jika 

mereka tidak bersungguh-sungguh belajar, bahkan ada yang tidak 

belajar sama sekali maka prestasi belajar mereka akan menurun. Oleh 

karena itu, nilai ulangan mereka bagus atau tidaknya tergantung dari 

kesungguhan mereka dalam belajar. Beberapa Soal Ulangan 

Kenaikan Kelas (UKK), Ulangan harian dan UTS berbeda dengan 

sekolah biasa. Guru –guru di SD Pantara memodifikasi soal-soal 

tersebut karena ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti proses 

belajar secara maksimal. Namun, jika anak itu bisa mengikuti proses 



belajar maka soal ulangan atau ujiannya mengikuti pemerintah. Siswa 

kelas 6 berjumlah 10 orang, 2 diantaranya tidak beragama Islam. 

Anak kelas 6 diamati terlebih dahulu dan di bedakan antara yang bisa 

mengikuti UN dan tidak bisa mengikuti UN. Soal ujian mereka pun 

dibedakan. Mata Pelajaran PAI termasuk dalam mata pelajaran UN. 

Namun, hasil belajar mereka tidak hanya melihat UN saja namun 

juga melihat nilai-nilai ulangan yang lain karena PAI termasuk mata 

pelajaran baru yang dijadikan mata pelajaran UN dan mata pelajaran 

PAI tidak termasuk mata pelajaran yang menentukan kelulusan siswa 

seperti matematika dan bahasa Indonesia. 

16. Apakah di rumah mereka mengaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Siswa menerapkan materi pelajaran PAI jika pendidikan di rumahnya 

juga bagus, hal ini kembali lagi kepada peran wali murid dalam 

mendidik anak-anaknya di rumah. Misalnya: siswa yang mengikuti 

salah satu ekstrakulikuler sekolah yaitu KUS dalam ekskul ini siswa 

dilatih untuk mampu membaca iqro‟. Jika siswa mengikuti ekskul 

KUS namun tidak dilatih lagi ketika di rumah, maka hasil 

kemampuan membaca iqro‟ nya tidak ada atau tidak meningkat. 

Begitu pula jika mereka tidak mengulang-ulang pelajaran di sekolah 

dan belajar hanya saat ulangan saja mereka tidak bisa 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa 

ada yang rajin mengulang-ulang pelajaran di rumahnya. Namun, 

jumlahnya sedikit sekitar 1-2 siswa. 

 

 

 



 

Wawancara dengan Wali Kelas di SD Pantara Jakarta Selatan 

 

Nama Informan :Bu Yanti (Wali Kelas J di kelas 5) 

Tempat Wawancara :Ruang Psikologi 

Hari dan Tanggal :Senin, 29 Juli 2019 

Waktu   :10.43 

 

1. Assalamualaikum ibu, dengan ibu siapa? 

Saya bu Yanti. 

2. Berapa lama Ibu menjadi guru di SD Pantara? 

12 Tahun, 2007 saya masuk sini 

3. Bagaimana metode yang Ibu gunakan saat di kelas? 

Sebenarnya gini, kalo mengajar anak disleksia mungkin lebih 

kelihatan sekali perbedaan pengajarannya dengan anak regular 

(umum). Mungkin bisa dilihat dari kelas kecil, dari kelas satu lah 

pasti kelihatan banget nih perbedaan metode pengajarannya, kalo 

di kelas kecil kan kayak ada metode multisensori, itukan semua 

indera digunakan. Terus juga apasih yang tressing gitu loh 

maksudnya dia kan kesulitan membedakan huruf, misalnya huruf 

b dengan d, ada yang dengan cara perabaan kayak taktil gitu. 



medianya bisa menggunakan pasir, bisa menggunakan amplas, 

jadi huruf b nya itu tulis di pasir, tulis huruf b kemudian tulis 

huruf d, diamplas tuh di bagian yang kasarnya itu kan, kalo saya 

kan di kelas besar, kalo kelas besar itu mungkin nggak terlalu 

jauh sih perbedaan metode pengajarannya dengan siswa reguler 

pada umumnya, Hanya mungkin kalo yang berat itu ya mungkin 

kita butuh treatment khusus maksudnya penanganan khusus 

tersendiri, kalo secara umum menggunakan media ya.. karena 

mereka kan belajarnya tidak bisa bisa hanya diterangkan saja, jadi 

harus ada media auditori, visual, lebih bagus kalo ada yang 

kinestetik juga,  yang taktil juga bisa kalo di pembelajaran IPA, 

kalo yang kendalanya mungkin ada beberapa anak yang hingga 

kelas besarpun masih ketinggalan huruf, hurufnya masih suka 

terbalik, kalo saya dulu menemukan siswa kelas 5 ada yang 

sampai kelas 6 pun masih suka ketinggalan huruf. Contohnya 

“mudah” itukan pake H ditulisnya muda M-u-d-a, h nya ilang. 

Kalo saya dulu meminta anak itu untuk  membaca ulang, mudah.. 

mudah.. dia kalo kelas besar tuh udah ngerti, udah „ngeh‟ tuh oh 

kurang huruf nih, kalo kelas kecil biasanya belum faham, masih 

belum ngeh , belum ada yang ngerti kalo ketinggalan hurufnya. 

Biasanya di kelas kecil tuh saya menggunakan stabilo, agar 

kelihatan,  misalnya muda bagi, dia ga ada h nya.. nanti diantara 

huruf a dan b saya kasih stabilo, ini ada yang kurang, apa, itu 

kelas kecil, kalo kelas besarnya sih paling diingatkan saja, kalo di 

kelas besar itu kita agak kesulitan lagi untuk memperbaiki tulisan 

gitu karena kita itu sebenarnya targetnya sudah bukan lagi hanya 

di dasar, itukan kalo nulis, membaca itu kan dasar kan , itu 

kemampuan dasar, kalo di kelas besar itu bagaimana mengejar 



materi untuk persiapan ujian. Jadi kalo di kelas besar tuh banyak 

video, terus juga mungkin dengan pengalaman langsung, dengan 

belajarnya di taman, kalo tentang bunga kita lihat nih, atau kita 

bawa medianya ke kelas. Medianya misalnya belajar IPA tentang 

bentuk daun. Nah, saya harus bawa dari rumah, ini daun, 

bentuknya menyirip nih, menyirip ciri-cirinya ini, menjari tuh 

seperti ini, gitu.. belajar bunga, benang sari, putik.. itu saya harus 

bawa bunganya, mereka lihat langsung, atau bisa juga lewat 

video. 

4. Apakah siswa-siswa lebih faham setelah menggunakan 

metode tersebut? 

Iya lebih faham. Karena kan dia melihat, mendengar, bisa 

memegang, meraba. Jadi ya lebih cepet, lebih cepet mengerti gitu

  

5. Menurut ibu cara apa yang lebih mudah difahami siswa-

siswa dalam pelajaran? 

Menurut saya ya cara yang paling mudah ya itu yang VAKT tadi. 

Jadi, multisensori sih kalo di kelas besar. Iya soalnya kalo kita 

belajarnya hanya diterangkan seperti metode ceramah, mereka 

akan jenuh. Anak-anak ini banyak yang kekurangan di 

pengalaman sosial, sama pengalaman langsung gitu. contohnya 

kita belajar padi, bagian-bagian padi ini ada batang, ada akar. 

kadang mereka ga tahu itu bentuknya apa, kayak gimana, jadi ga 

kebayang.. nah, itu pasti susah, makannya harus di bawa 

medianya langsung atau paling nggak kalo media, paling kongkrit 

gambar.  

6. Apa yang ibu ketahui tentang metode VAKT ? 

Itukan visual, auditori, kinestetik dan taktil. Melibatkan semua 

indera yang bisa digunakan untuk belajar. 



7. Apakah Ibu pernah menggunakan metode dengan cara anak 

meraba tulisan ibu kemudian ia mengucapkan apa yang 

diucapkan ibu sehingga ia dapat menulis kata tersebut? 

Nah, ini biasanya di kelas kecil yang meraba tulisan.. kalo di 

kelas besar biasanya udah lebih wair ya.. coba baca, ada nggak 

yang ketinggalan hurufnya, biasanya mereka udah lebih ngerti, ini 

biasanya di kelas kecil “b” sama “d”,  misalnya “n” dengan “u”, 

Kelas kecil itu kelas 1 dan 2 biasanya. Kelas 3 sih termasuk, 

hanya saja kelas 3 sekarang udah masuk kelas peralihan (transisi) 

peralihan dari kelas kecil ke kelas besar.  

8. Apakah ibu menggunakan teknik siswa menjiplak tulisan 

yang ibu tuliskan? 

 Kalo teknik menjiplak juga termasuknya kelas kecil.  

9. Apa saja kendala yang ibu temui saat menerapkan metode 

VAKT tersebut? 

Kendalanya mungkin butuh waktu yang lebih lama, karena kan 

semuanya digunakan kan ya.. gitu, terus juga kita harus pinter 

mencari media pembelajarannya. Kira2 yang bisa melibatkan 

semuanya tuh pake apasih. 

10. Media apa saja yang ibu gunakan untuk menerapkan metode 

VAKT tersebut? Saya biasanya pake film, video, ya itu bawa 

bendanya langsung, seperti misalnya tadi daun, bawa daunnya 

langsung.  

11. Kapan pertama kali J diketahui bahwa dia disleksia? 
  

Jadi kan, saya baru nih megang dia di kelas 5, mungkin yang 

lebih faham guru sebelumnya. Dia masuk kira-kira kelas berapa 

ya, kelas 3 atau kelas 2 gitu 

 



12. Bagaimana jenis disleksia yang dialami J? 

J bukan termasuk disleksia yang tidak berat, dia tuh masih bisa 

nulis, ya hanya tulisannya. 

13.  Apakah saat membaca ia menambahkan huruf dalam suku 

kata Misalnya “batu” dibaca “baltu”? 

Kemarin sih belum terlalu kelihatan, ya cuman membacanya itu 

dia harus pelan-pelan, kalo biasanya dia baca terburu-buru 

biasanya bukan hanya dia mengganti hurufnya aja, misalnya batu 

di tambahin  apa... nggak.. tapi biasanya itu kalo dia baca terburu-

buru, ada yang disingkat, ada yang dihilangkan, ada yang 

ditambahin.. misalnya gunung jadi pegunungan pokoknya 

ditambahin . iya, soalnya dia kan buru-buru bacanya. 

14. Menurut ibu apa saja faktor penyebab siswa mengalami 

disleksia? 

Biasanya sih karena kerusakan syaraf otak, ada juga sih karena 

faktor keturunan tapi ya ga terlalu banyak. biasanya ya karena itu 

kerusakan saraf otaknya, lebih banyaknya pada saat proses 

kelahirannya, misalnya di vakum saat melahirkan, itukan disedot 

yah. Mungkin ada bagian saraf otak dia yang putus, terus juga 

mungkin memang pernah jatuh, biasanya sih memang kelainan 

dari lahir, atau mungkin saat  proses kehamilannya. 

15. Apakah ada keistimewaan khusus yang dimiliki J? 

Kalo saya lihat sih di awal lumayan sih matematikanya, 

maksudnya kemampuan dasar hitungnya ya, perkalian gitu hanya 

kendalanya selain dia disleksia, dia juga suka bengong.. ya gitu.. 

jadi kalo belajar tuh suka mainin kuku, jadi ya lama.. harus 

diingetin terus, “j.. j.. udah selesai belom?” “Iya bu, lagi ngitung”  

padahal mah lagi ngapain, terus tuh dia istimewanya karena dia 



sama ibunya biasa main sama anak kampung, dia kosakatanya 

banyak, pembendaharaan katanya lain sama temen-temen yang 

lain, kalo temen-temen yang lain kan mungkin tinggal di 

komplek, jarang ketemu orang, jarang sosialisasi, jarang ketemu 

temen, bahasanya jadi kurang, kalo j tuh misalkan bahasa kutu 

loncat, tahu tuh dia, karena dia biasa sering main di kampung. 

Jadi ya gitu,  kosakatanya banyak, pembendaharaan katanya 

banyak,  

16. Apakah anak disleksia nilainya sudah memenuhi KKM? 

Ya, bisa. bahkan  bisa lebih, kalo kita bisa mencari dan 

menggunakan metode dengan tepat, dia akan bisa maksimal. 

Seperti J dia bisa mendapatkan nilai 8, yang penting kita 

bagaimana pendekatan dan metode pengajarannya aja harus tepat. 

Apalagi kurikulum yang dipakai disini sama dengan kurikulum 

nasional, kadang kok gini aja ga bisa sih, bukan ga bisa ya tapi 

memang dia tidak faham. Jadi ya memang dari kitanya harus 

sabarnya ya itu. oh iya ternyata dia ga bisa nih pake cara seperti 

itu, pakai cara seperti apalagi nih, pakai cara yang kira-kira bisa 

digunakan.  

17. Kira-kira bagaimana hasil belajar anak didik ibu selama 

mengikuti pelajaran? 

Baik, hasilnya sangat baik. saya dulu mengajar dua tahun di kelas 

6 malah sampai ada yang diterima di SMP Negeri lewat jalur 

umum ya, bukan jalur khusus, yang penting ya pokoknya 

penanganannya tepat, terus pendekatannya juga pas. Dia akan 

bisa bersaing dengan siswa reguler lainnya. 

 

   



18. Biasanya lulusan SD Pantara ke sekolah umum atau ke 

sekolah inklusif? 

Nah, jadi gini memang kan setiap anak itu perkembangannya 

beda-beda. Ada yang mungkin melesat nih perkembangannya. 

Semua kan tergantung kondisi anak itu, kedua juga adanya 

dukungan di rumah dari orang tua, kalo kemampuan anak basic-

nya dia tidak terlalu berat, dukungan orang tuanya optimal, dia 

akan mampu bersaing dengan siswa-siswa yang lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara dengan Wali Kelas di SD Pantara Jakarta Selatan 

 

Nama Informan :Pak Santoso (Wali Kelas A kelas 3) 

Tempat Wawancara :Ruang Psikologi 

Hari dan Tanggal :Senin, 29 Juli 2019 

Waktu   :11.25  

1. Bagaimana metode yang bapak gunakan untuk mengajar siswa 

di kelas? 

Biasanya saya menggunakan metode bunyi, menggunakan gambar 

juga, pertama kita menggunakan gambar yang sederhana misalnya 

batu, baju, jari mulai dari kata konsonan, vokal dan non vokal, 

kemudian disampingnya ada tulisan katanya, nanti mereka mengeja, 

membaca, nanti kalo dia lupa lagi dia bisa lihat gambar disitu, jadi 

bunyi huruf itu dibantu juga dari gambar itu, jadi itu yang bisa saya 

gunakan untuk mengajar siswa. 

2. Apakah selama ini ada peningkatan setelah menggunakan 

metode itu? 

Ada peningkatannya. Kalo pemahaman kita lebih memakai KWL, 

Know, Want, Learn jadi ada tahap-tahapan saya bagi tiga: sebelum, 

proses dan sesudah.. saya juga meneliti tentang ini, ya yang tadinya 

tidak bisa menyampaikan apa yang dibaca. Namun pasti tidak ada 



metode yang sempurna. Jadi kalau kita setting di pemahaman berarti 

saya pakai KWL (Know, Want Learn) 

3. Menurut bapak, cara yang seperti apa yang paling cepat 

diterima anak disleksia dalam menerima pelajaran? 

Saya ga berani bilang metode ini paling cepat, metode ini paling 

cepat, karena nanti anak disleksia itu problemnya, tingkat kesulitan 

yang mereka alami berbeda dan juga sebabnya segala macam, jadi 

yang cocok dengan kondisi mereka, jawabannya. Ini kalo ngomong 

visual, sebetulnya ini udah masuk kategori belajar anak atau gaya 

belajar anak. Ada gaya belajar visual. Ada kan?, ada yang gaya 

belajarnya auditori ada kan? kalo misalnya anaknya tuh visual, tapi 

kita menggunakan auditori tekniknya, strateginya. Ga klop, ga 

matching, ga singkron dengan kemampuan anak itu. Ya kan? 

Memaksakan. Jadi bisa memakan waktu lama, banyak pengorbanan. 

4. Apa yang bapak ketahui tentang metode VAKT? 

Yang saya ketahui metode ini adalah menggunakan seluruh sensor 

indera dari mulai visual, auditori, kinestetik dan taktil. Metode ini 

menstimulasi semua rangsangan, itu yang saya fahami. 

5. Apakah bapak pernah menggunakan metode dengan cara anak 

meraba tulisan bapak kemudian ia mengucapkan apa yang 

diucapkan bapak sehingga ia dapat menulis kata tersebut? 

Belum pernah. 

6. Apakah bapak menggunakan teknik siswa menjiplak tulisan 

yang telah bapak tuliskan? 

Belum. 

 

 



7. Apa saja kendala yang bapak temui saat menerapkan metode 

VAKT tersebut? 

Saya sebenarnya tidak semuanya saya pakai, tapi kalo visual kan 

dengan kita mengeluarkan gambar dia kan ada kategori visualnya, 

ketika kita mencontohkan mengejanya dan dia mengulang berarti dia 

mendengar ada kategori auditorinya, kalo misalnya ada gambar terus 

kita minta suruh isi gambar itu ada gambar baju, betul nggak 

tulisannya baju. Berarti dia ada gerakan, tapi untuk meraba itu dia 

nggak ada. Cuma sampe VAK aja, T nya nggak ada. Kendala sih 

sebenarnya kendala di internal anaknya, jadi bantuan contoh yang 

kita berikan tidak langsung bisa diaplikasikan, memang perlu 

pengulangan, kalo salah perbaikan.  

8. Media apa saja yang bapak gunakan untuk menerapkan metode 

tersebut? 

medianya tadi berarti gambar. 

9. Kapan pertama kali diketahui bahwa A disleksia? 

Saya menjadi wali kelasnya arsa itu baru, jadi yang lebih tahu wali 

kelasnya yang lama. Jadi saya kurang tahu. 

10. Bagaimana jenis disleksia yang dialami A? 

Untuk kategori dia di kelas 3 dalam belajar, seharusnya umur dia di 

kelas 3  dia sudah lancar, untuk menulis dia juga sering tertinggal, 

berarti memang dia dapat dikatakan memiliki masalah disleksia. Ya, 

kalo ringan mungkin di kelas satu dia udah selesai. Disleksia itu ya 

termasuk masalah yang berarti lah buat dia. 

11. Apakah saat membaca ia menambahkan huruf dalam suku kata 

Misalnya “batu” dibaca “baltu”? 

Saya belum analisa betul-betul ya.. karena saya wali kelas arsa yang 

baru. Tapi yang saya sering temukan adalah dia kurang huruf 



12. Apakah A sulit membedakan arah kiri dan kanan? 

Saya belum dapet kasusnya. Setahu saya sih dia hurufnya udah betul 

nulisnya, hanya hilang huruf aja. 

13. Menurut bapak, apa saja faktor penyebab siswa mengalami 

disleksia? 

Sepertinya itu ada di faktor intrinsik, proses psikologi dasar. Jadi 

disitu ada persepsi visual, kemudian auditorinya, kemudian ada 

urutan. Untuk mengkontrol lah, meregulasi kognitifnya gitu.  

14. Apakah ada keistimewaan khusus yang dimiliki A? 

Setiap orang sih pasti punya plus minus. Ya saya yakin dia juga 

punya plus minusnya. Pemahamannya cukup bagus. Pemahaman 

sosial, jadi dia tahu kondisi segala macam, menempatkan bagaimana 

jailin, membantu dan seterusnya. Jadi yang saya lihat dia bagus di 

pemahaman sosialnya untuk melihat kondisi di sekitar dia. Karena 

ada kan orang yang ga sadar, ga faham, ini sebenernya lagi ngapain. 

Tujuannya apa, tapi arsa itu tahu. 

15. Apakah A nilainya sudah memenuhi KKM? 

Kalo dilihat dari kelas 2 dia bisa naik ke kelas 3. Ya berarti dia sudah 

memenuhi standar KKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara dengan Wali Kelas di SD Pantara Jakarta Selatan 

 

Nama Informan :Arista Susanti, S.Pd  (wali kelas F di kelas 2) 

Tempat Wawancara :Ruang Psikologi 

Hari dan Tanggal :Rabu, 29 Juli 2019 

Waktu   :15.16  

1. Bagaimana metode yang Ibu gunakan saat di kelas? 

Sebenarnya PAI itu memang ada gurunya tersendiri ya, kita hanya 

membantu pelaksanaan bagaimana anak itu di kelas itu jika 

mengalami kesulitan, tidak mengikuti pembelajaran klasikal. yaudah 

kita bantu. ada yang perindividual, ada juga yang kita Cuma kasih 

penguatan-penguatan, penguatannya kalo VAKT sih kita lebih ke 

penggunaan media-media belajar aja sih kayak misalnya lagi belajar 

huruf hijaiyyah, ya kita memang harus kenalkan per-hurufnya dengan 

menggunakan kartu, pakai lagu gitu, terus video gitu yang menarik, 

ya sekarang yang kayak misalnya ngafalin huruf hijaiyyah pake lagu 

upin ipin, yang alif-ba-ta nah itu juga sambil mereka menunjuk 

kemudian ada yang skip abis alif hmm ta‟ nanti di tanya apa tuh 

tengahnya yah gitu sih, sambil kalo dilihat pake warna-warna banyak 

biasanya anak-anak lebih tertarik yah, jadi pemahamannya juga lebih 

bagus, 



2. Setelah menggunakan metode tersebut, apakah siswa lebih 

faham? 

Biasanya sih karena lebih tertarik ya, jadi ya anak-anak apapun yang 

diminati sama anak biasanya lebih gampang ya dia tuh lebih cepet 

ingat gitu, minimal dari lagunya, kemudian kita ulang-ulang juga sih, 

biasanya lebih cepet bila dibanding Cuma teks book, mereka apa 

namanya hanya pake buku, atau kertas-kertas.. cara seperti itu lebih 

cepat dan lebih melekat, memorinya jadi lebih panjang ke anak 

kemudian kayak misalkan sejarah nabi kan juga kita kasih video, 

video kemudian ketika ada anak-anak mau tanya kita ulang lagi, 

bagian ini kita ceritakan lagi. Ya memang jadi benar-benar harus 

koordinasi semua panca inderanya lah bermain, harus lihat juga, 

dengar juga. Mereka juga kalo perlu bercerita ke depan pakai gambar 

ya gitu mereka menggambar aja jalan ceritanya. Ada anak-anak yang 

justru lebih bisa menuangkan isi kepalanya lewat gambar daripada 

tulisan kan, terutama si F gambarnya itu cukup bagus dan jelas ya 

jadi segala semua kejadian itu banyak yang dia banyak bercerita yang 

akhirnya kita urutannya malah dia banyak bercerita yang akhirnya 

kita urutannya malah kita bingung, udah digambarin aja malah lebih 

jelas, jadi semacam dia kayak bikin komik sendiri aja, oh yaudah 

berarti tadi apa namanya urutan kejadian atau yang tadi dia dapat 

misalnya cerita nabi atau kisah sahabat gitu bisa cerita lewat gambar 

itu justru lebih nempel. 

3. Apa yang Ibu ketahui tentang metode VAKT? 

Itu sih kayaknya koordinasi dari visual, auditori kinestetik dan 

taktilnya. Jadi semua indera itu digabungkan gitu. Jadi anak juga 

melihat, dia mendengar, kemudian bergerak sesuai konteksnya 



kemudian dia merasakan. Jadi memang mengkoordinasikan semua 

indera itu. 

4. Apakah ibu pernah menggunakan metode dengan cara anak 

meraba tulisan ibu kemudian ia mengucapkan apa yang 

diucapkan ibu sehingga ia dapat menulis kata tersebut? 

Kalo di kelas satu dia belajar baca tulis permulaan biasanya sih iya, 

jadi kita pakai segala macam ya ada pasir, ada puzzle dari kepingan 

puzzle itu sendirikan diraba, huruf a begini kemudian dari lubangnya 

sendiri kan udah berbentuk berarti jarinya yang masuk ke lubang 

puzzlenya itu juga, kemudian perabaannya yang pakai pasir, jadi 

kelas satu itu memang biasanya disediakan di kelas. Pakai apa aja 

pake tepung, kemudian pakai lilin eh tapi kalo lilin kan anak 

membentuk ya, jadi prosesnya lebih ibaratnya tujuannya mau kesitu 

kita mesti pake melilin dulu. Anak kan ga semua rijet, anak-anak 

semua disini kan rijet, ada beberapa yang taktilnya kurang bagus, ya 

hasilnya ya malah lebih bagus huruf yang sudah jadi kemudian 

mereka membentuk di pasir baru ke jarinya sendiri, taktilnya sih 

lumayan disitu. kita pakai lilin itu kayak plastisin itu, lilin-lilin 

mainan. Mereka kan suka buat-buat sendiri kan, anak-anak kita aja 

pengadon pake tepung terigu itu, bikin plastisinnya tapi kalo buat 

belajar huruf itu kurang pas. 

5. Apakah ibu menggunakan teknik siswa menjiplak tulisan yang 

telah ibu tuliskan? 

Kalo menjiplak nggak, lebih ke tressing iya. tressing itu menebalkan 

garis putus-putus, iya jadi garis putus-putus dia mengikuti aja arah 

panah kita kemana. 

 



6. Apa saja kendala yang ibu temui saat menerapkan metode 

VAKT tersebut? 

Ya lebih ke itu sih, kita pakai itu semua tapi pencapaian anak 

berbeda-beda gitu aja, dan kita harus ulang-ulang. Kadang visualnya 

bagus ternyata memorinya jangka pendek gitu, sekarang bisa inget 

tapi kesananya misalkan udah hafal nih oh huruf hijaiyyah atau 

keliatannya doa-doa harian gitu kan pengamatan kita di kelas ya 

ketika belajar agama atau keseharian ternyata nanti besok selang satu 

hari sudah hilang, jadi kita remind lagi kayak gitu sih memori yang 

pendek. 

7. Media apa saja yang ibu gunakan untuk menerapkan metode 

VAKT? 

Pasir, video dan tressing kayak huruf hijaiyyah ya untuk bantu 

pelajaran agamanya. Kemudian kita kalo apa namanya di pantara kan 

ada kegiatan mendongeng, nah anak-anak juga kan jadi simulasi. 

8. Kapan pertama kali diketahui bahwa F disleksia? 

Sebenarnya F saya kan baru tahun ini megang ya, tahun lalu kan saya 

nggak megang F, baru tahun ini, memang sih dari pengamatan aja 

lebih ke pengamatan, cara bicaranya yang lompat-lompat, kemudian 

dia menulis urutan itu ada yang terbalik-balik, kan di semua pelajaran 

ya efeknya nanti kayak ke huruf hijaiyyah, dan cerita-cerita itukan 

nanti akan berpengaruh, dari kemampuan dia mengendalikan emosi. 

9. Bagaimana jenis disleksia yang dialami F? 

Kalo itu saya tidak berkompeten untuk mendiagnosa seperti itu ya, 

jadi kami sih tugasnya guru hanya menangani sejauh yang kami bisa 

sesuai dengan kebutuhan si anak aja, memfasilitasi kebutuhan anak 

supaya terakomodir. 



10. Apakah saat membaca ia menambahkan huruf dalam suku kata 

Misalnya “batu” dibaca “baltu”? 

Kalo menambahkan malah jarang si F, mungkin di awal dia belajar 

baca tulis dia iya ya, kalo saya lihat dari gayanya yang sekarang, 

polanya yang sekarang, mungkin iya kurang dan lebihnya. Apa 

kelebihan huruf dan kekurangan huruf itu pasti ada. Cuma kalo 

sekarang karena baca sudah lancar, menulis sudah lancar, jadi yang 

lebih sering, lebih terburu-buru, loncat-loncat kayak pikirannya yang 

loncat-loncat, ceritanya yang loncat-loncat gitu. 

11. Apakah saat membaca ia menghilangkan huruf dalam satu kata? 

Seperti “baskom” dibaca “balkom”? 

Menghilangkan kata malah, jadi kalo baca ya gini mahasiswa 

program studi pendidikan agama, studinya ilang. Menulis juga sama 

dia bisa langsung menulis kata ketiga, kata keempat, iya jadi dia 

loncat-loncat. 

12. Apakah saat membaca ia membalikkan bentuk huruf, kata atau 

angka dengan arah terbalik kiri kanan? 

F sejauh ini sudah lebih baik sih kalo di kelas 2 ini dia udah lebih 

baik, dia tidak kebalik antara huruf „b‟ dengan „d‟ karena dia sudah 

lebih baik, jadi kelas 2 ini udah nggak terlihat lagi, jadi ketika sudah 

nih ada games kanan kiri udah tidak masalah lah bagi dia, F itu yang 

bermasalah kayaknya diurutan. Jadi ketika dia diminta untuk 

menyebutkan angka di tengah biasanya dia tidak bisa, dia akan mulai 

dari awal lagi. Misalnya nih kalo angka, 123456 dia bisa 

menyebutkan angka berapapun sampai hafal, tapi ketika disuruh 

menyebutkannya.. melanjutkan setelah 6 belum tentu langsung bisa 7 

jadi dia mulai ngulang lagi 12345678 , nah sekarang kan kelas 2 ini 

sudah mulai masuk bilangannya ratusan, itu udah mulai bermasalah 



lagi besar, kecil, membandingkan apalagi mengurutkan itu butuh 

waktu lebih lama, walaupun akhirnya bisa namun lebih lama. 

13. Menurut ibu, apa saja faktor penyebab siswa mengalami 

disleksia? 

Disleksia kan memang ada susunan syaraf yang berbeda kan, jadi 

sejauh yang saya tahu sih itu pola asuh memperparah, pola asuh, pola 

makan itu memperparah, ibaratnya penyakit, dalam tanda kutip 

disleksianya ya tambah parah ketika pola asuh itu tidak tepat, tapi 

dari susunan syarafnya sendiri memang berbeda dengan anak-anak 

yang lain, makannya kan kadang punya alergi tersendiri sama 

makanan karena kaitannya sama pencernaan. 

14. Apakah ada keistimewaan khusus yang dimiliki F? 

Itu kemampuan dia bercerita, pengalaman dia yang banyak, 

kemampuan dia menuangkan dalam gambar, rasa sosial segala 

macam tuh F sebenarnya bermain banget, tinggal dia maslahnya di 

kontrol emosi sama egonya aja. Jadi kesannya yang jadi muncul 

masalahnya dari perilaku. Jadi di akademik dia tidak bermasalah, 

bahkan cenderung bagus, pemahaman, logika, cara dia menerima 

materi, menuangkan kembali itu bagus, makannya diselesaikan 

dengan begitu nilainya bisa jadi 100 tapi giliran perilaku attitude 

nanti dia anjlok. Makannya kita tambal sulamnya disitu. 

15. Kira-kira bagaimana hasil belajar anak didik ibu selama 

mengikuti pelajaran? 

Berbeda-beda setiap anak, satu anak aja bisa jadi progressnya bagus 

misalnya di matematikanya unggul belum tentu bahasanya baik 

walaupun pola pengajarnya sama, walaupun orang yang mengajarnya 

sama. Kalau F sejauh ini berapa minggu ya belajar sama F 2 minggu 

lah ya, F ini sebenarnya nggak ada masalah sama pemahaman sama 

logika justru dia bagus, pemilihan kata lebih bagus, dia membuat 



kalimat itu lebih bagus ketika diucapkan bagus, tapi tetep ketika 

ditulis loncat loncat loncat, nah itu ketika dibenerin baru deh jadi 

kalimat yang memang bagus, idenya out of the box jadi bisa jadi 

temen-temennya sesuai contoh aja, terus lingkungannya masih ruang 

lingkup kecil sekolah sedangkan F pengalamannya udah lebih 

banyak, jadi contoh-contohnya lebih variatif gitu, F secara bahasa 

baik. 

16. Biasanya lulusan SD Pantara melanjutkan sekolah kemana? 

Macam-macam, yang bisa survive dia bisa sampe masuknya ke 

sekolah negeri, ke sekolah unggulan, swasta yang biasa, terus bahkan 

anak kita sudah ada yang kuliah di UGM, kuliah di maksudnya di 

negeri-negeri, sudah ada yang kuliah di australi juga ada tapi ada juga 

bahkan ada juga yang terus menerus sekolah inklusi dan akhirnya 

home schooling.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara dengan Psikolog di SD Pantara Jakarta Selatan 

 

Nama Informan :Ristriarie Kusumaningrum  

Tempat Wawancara :Ruang Psikologi 

Hari dan Tanggal :Rabu, 31 Juli 2019 

Waktu   :12.02 

1. Assalamualaikum, dengan bu siapa? 

Saya bu Arie  

2. Ibu sudah lama menjadi psikolog di SD Pantara? 

Sudah, dari tahun 2015. Berarti sudah tahun ke empat. 

3. Bagaimana bentuk tes siswa yang masuk ke SD Pantara? 

Kalo kita kan biasanya yang berdasarkan diagnosa itu harus 

berdasarkan yang pertama dilihat dari taraf kecerdasannya mereka 

kan nggak punya masalah, jadi mereka minimal rata-rata keatas. Tapi 

mereka memang punya masalah di proses, cara mereka memproses 

huruf, angka gitu kan. Semua yang berhubungan sama sensorinya. 

Prosesing mereka di otaknya gitu kan. Jadi biasanya, kita tes IQ nya 

dulu, terus kita harus tahu dulu riwayat perkembangannya. Dan kita 

lihat dari usia. Kalo usianya masih dibawah 7 tahun tapi misalnya 

orang tuanya merasa anaknya disleksia, kita juga belum bisa 

menegakkan diagnosanya. Karena kan harusnya usianya usia sekolah, 

jadikan kesulitan itu baru muncul ketika mereka belajar. Mungkin 

kalo 5 tahun usianya orang tuanya udah curiga itu baru indikasi 



namanya, jadi kita belum menegakkan diagnosanya. Oh anak ini 

disleksia secara indikasi kalo dia usianya masih muda. Karena kan 

proses belajar kan, bisa jadi memang mereka butuh waktu lebih lama 

aja tapi ketika mereka umur 7 tahun misalnya di tes lagi, oh ternyata 

masih mengalami kesulitan yang yang sama. berarti bisa jadi anak ini 

bisa jadi disleksia. Jadi kita dari tes IQ, kemudian kita dari tes 

informal juga ada. Jadi kita pengen tahu nih, anak-anak disleksia 

biasanya kan punya mispersepsi atau perspsi yang salah ketika 

mereka mendengar bunyi suara. Jadi apa yang di ucapkan, bisa jadi 

yang dituliskannya berbeda, atau bacaannya mereka ini. Jadi kita tes, 

ada juga namanya tes visual persepsi, visual persepsi motorik gitu 

kan untuk mengetahui anak ini tahu ga sih suatu  bentuk dengan latar 

belakang gitu, dia tahu ga ketika ada latar belakang yang bertumpuk, 

dia bisa ga menebalkan garisnya itu satu-persatu gitu, kalo dia bisa 

mungkin visual persepsinya dai bagus, terus kita juga tahu dari tadi 

kemampuan bacanya sejauh mana, kemampuan berhitungnya sejauh 

mana, kata-kata apa saja yang sudah dia ketahui, dia diminta untuk 

baca satu paragraf, kita hitung dalam satu menit. Biasanya kita udah 

punya standarnya. Misalnya anak usia segini udah mampu membaca 

kata berapa. Kalo misalkan dia dia bawah standar , oh mungkin dia 

kesulitannya ada disitu juga. 

4. Dimana tes tersebut dilakukan? 

Sekolah yang mengadakan, berarti tesnya disini. Karena kan biasanya 

anak-anak, orang tua bawa anaknya kesini itu dengan adanya 

kecurigaan. Curiga nih ternyata anaknya bermasalah atau dapat 

rujukan dari guru sebelumnya atau sekolah sebelumnya gitu. Kita 

selalu tesnya disini, karena kita kan punya ini kan ada alatnya. 

Kemudian memang semua anak yang mau masuk sini harus di tes 



disini, jadi kalaupun dia sudah melakukan tes di luar, kita lihat jangka 

waktunya, kalau udah lebih dari 6 bulan biasanya kami minta tes 

ulang. Kalau misalkan kami merasa kayaknya ada kecurigaan 

tersendiri nih, biasanya kami minta tes ulang. Sebenarnya tes IQ 

itukan berlakunya setahunan kan, setahun dua tahun lah. Tapi kalau 

misalkan kami merasa anak ini harus dites ulang ya di tes ulang. 

5. Apakah tes tersebut perlu dilakukan beberapa kali untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal? 

Iya, biasanya kita lihat sih kan kalo IQ itu kan biasanya bisa 

fluktuatif ya. ketika misalkan si anak mendapatkan stimulasi yang 

tepat atau malah sebaliknya dia tidak mendapatkan stimulasi yang 

tepat ya bisa jadi ada penurunan. Jadi misalnya kok si anak stagnan 

ya kemampuannya, kemampuannya disini aja nih. ketika mau 

ditambah kok susah, nah gitu. Biasanya kita tes ulang, kalau ternyata 

dia turun dari kelompok usianya, kita kan selalu perbandingan 

kelompok usia. Nah itu kita coba panggil orang tua maksudnya saran-

saran yang kita berikan itu dilakukan apa nggak, ketika saran-saran 

itu udah dilakukan pasti ada penurunan performa dari si anak dan 

usia anak juga kan, ada misalnya pas dia lagi masa puber. nah itukan 

juga berpengaruh kan, terusnya kalo dia punya masalah keluarga, 

atau dia punya masalah yang lainnya itukan juga pengaruh. 

6. Dari tes yang telah dilakukan, bagaimanakah jenis disleksia yang 

dialami siswa di SD Pantara? 

Mungkin ada ya beberapa yang mengkategorikan berat, sedang dan 

ringan bisa jadi kan kalo disleksianya harus mulai lagi dari awal 

banget, atau dia komorbit dengan yang lainnya gitu, atau maksudnya 

dengan kesulitan yang lainya misalnya selain disleksia tapi dia 

hiperaktif juga nah itu berarti lumayan kompleks tuh. Tapi kalo 



misalnya dia disleksia dia murni aja itu kita lihat DA aja stimulasi 

yang dia dapatkan itu seberapa, apakah dia harus mulai banget dari 

awal, atau dia udah bisa di tengah-tengah nih. 

7. Apakah saat membaca mereka menambahkan atau 

menghilangkan huruf dalam suku kata? 

Ya, biasanya dia mengganti hurufnya gitu kan. ada yang 

menghilangkan hurufnya di depan, atau di belakang, atau di tengah. 

atau dia mengganti huruf itu. Kan tadi dia persepsi bunyi. Ketika 

persepsi bunyinya memang tidak sempurna berarti dia untuk menulis 

atau membaca pun dia bisa jadi nggak sama gitu kan.  Ya itu ada, dia 

menyisipkan di tengah, di akhir, di awal atau dia mengganti sama 

sekali kata jadi yang agak-agak mirip aja, itu bisa. 

8. Apakah saat membaca mereka membalikkan bentuk huruf, kata 

atau angka dengan arah terbalik kiri kanan? 

Ada, huruf b atau d , p atau q, m atau n, tapi memang ga selalu. Ya 

ada, tapi nggak selalu. Ya karena persepsi mereka kurang kan 

menentukan arah kanan dan kiri mereka masih bingung 

9. Menurut ibu, apa saja faktor penyebab siswa mengalami 

disleksia? 

Faktornya sih banyak, mungkin ya memang dari alaminya, ada yang 

dari naturenya, ada yang dari nicer. Kalo dari naturenya kan memang 

mereka punya genetik, jadi kalo misalnya dari keluarga memang ada 

kesulitan belajar spesifik disleksia ya bisa jadi salah satu angguta 

keturunan itu ada juga yang punya kesulitan, itukan genetik. Nah, ada 

juga dari faktor proses selama ibunya hamil, dia mengalami stres kah, 

harus bedress atau nggak, terus asupan makanannya, berat badan si 

anak kan gitu. Stimulasi-stimulasi lainnya, nah pas lahir juga bisa 

berpengaruh. Dia pas lahir sering nangis atau nggak, terus ketika lahir 



stimulasinya dari bayi hingga anak usia sekarang, seperti apa. Dia 

mengalami keterhambatan bicara apa nggak. Umumnya sih, anak-

anak disleksia mereka juga mengalami keterlambatan berbicara. 

Stimulasinya seperti apa, lingkunganya seperti apa, jadi banyak. 

Banyak faktor yang mempengaruhi. 

10. Menurut ibu disleksia itu ada penyembuhannya tidak? 

Ya karena mereka masalahnya di neurologis, ada di otak ya berarti 

memang mereka harus dilatih sih, ketika mereka sudah tahu 

bagaimana cara mengatasi kekurangan mereka. ya mereka pasti akan 

beradaptasi lebih baik, pasti ada ciri khas disleksianya yang masih 

bisa terlihat gitu kan, ketika dia sampai dewasa sampai tua nanti, tapi 

kalo dia sudah belajar bagaimana mengatasi kesulitannya, ya proses 

itu akan semakin tidak terlihat, buat mata orang awam baik-baik aja 

gitukan tapi dia udah tahu bagaimana cara mengatasinya banyak kok 

yang mereka kuliah, kerja, ada yang kuliah di universitas negeri, 

swasta ada, ada juga mereka yang menekuni kayak SMK, karena 

mereka suka kayak masak, atau misalnya mereka kayak fasion atau 

desain-desain gitu.  

11. Apa yang ibu ketahui tentang metode VAKT? 

Metode menggabungkan antara visual auditori, kinestetik dan taktil. 

Itu lebih ke cara belajarnya. Satu orang bisa jadi mereka punya 

semuanya, mereka mungkin menonjol pada salah satu, tapi bukan 

berarti gaya belajar yang lainnya nggak bisa dipakai. Untuk anak-

anak yang punya kebutuhan khusus atau disleksia mereka cenderung 

akan lebih baik kalo semuanya tuh digunakan jadi visualnya ada, 

auditorinya juga ngelatih mereka untuk mendengar bunyi tadi 

kinestetiknya juga mereka bisa apa namanya manipulasi bendanya 

kan hands on, terus taktilnya juga mereka kan biasanya punya 



masalah sensori, jadi mereka juga hands on.. tadi juga taktil kan, nah 

sebenernya sih anak-anak berkebutuhan khusus akan baik kalo proses 

belajarnya meliputi semua itu. 

12. Apakah siswa-siswa lebih faham setelah menggunakan metode 

tersebut? 

Kalo dilakukan secara benar dan konsisten ya mereka bisa lebih 

paham soalnya itu kan butuh bener-bener ada persiapan lah kalo mau 

belajar menggunakan metode VAKT kan. 

   

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah di SD Pantara Jakarta Selatan 



Nama Informan :Ristriarie Kusumaningrum  

Tempat Wawancara :Ruang Psikologi 

Hari dan Tanggal :Rabu, 31 Juli 2019 

Waktu   :12.30   

1. Bagaimana sejarah berdirinya SD Pantara Jakarta Selatan? 

Sekolah Dasar Pantara didirikan pada tanggal 1 Agustus 1997, 

mengkhususkan diri dalam pendidikan untuk anak-anak berkesulitan 

belajar spesifik (specific learning difficulties/LD) atau sering disebut 

sebagai anak yang memiliki gaya belajar berbeda (learning 

diffierences). Mereka adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan 

rata-rata atau diatas rata-rata, namun memiliki kesulitan pada satu 

atau beberapa bidang: Membaca (disleksia) , Menulis (disgrafia), 

Berhitung (diskalkulia), Berbahasa (disfasia), Sulit konsentrasi 

(Attention Deficit Disorder/ADD), Hiperaktif (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder/ADHD).Sekolah berupaya memberikan 

layanan pendidikan bagi pengembangan potensi dasar mereka. 

Kenyataannya di sekolah-sekolah yang tersedia tidak semua anak 

dapat berhasil mencapai prestasi yang diharapkan. Diantara mereka 

adalah anak-anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. 

2. Apa visi dan misi SD Pantara Jakarta Selatan? 

VISI 

Anak Indonesia yang paham akan kelebihan dan kekurangannya, 

mandiri, serta memiliki keterampilan sosial, berdasarkan pada 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

MISI 

1. Mengembangkan program pendidikan dasar yang mengacu pada 

Kurikulum Nasional, dengan memperhatikan kebutuhan individual. 



2. Menyediakan lingkungan belajar yang empatik dan menyenangkan. 

3.  Mengembangkan pemahaman terhadap aturan. 

4. Memberikan kesempatan bersosialisasi pada lingkungan yang lebih 

luas. 

5. Mengembangkan budi pekerti berdasarkan nilai-nilai agama. 

3. Sejauh mana ketercapaian visi dan misi tersebut? 

Sejauh ini sih masih dalam proses, itu maksudnya visi kita berusaha 

untuk mendidik anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang 

tidak hanya pintar di akademis tapi juga karakter/perilakunya. Nah 

sejauh ini sih kita sudah berhasil meluluskan beberapa angkatan. kan 

kita dari tahun 1997, jadi sudah 20 tahun lebih lah, nah ya kita 

berusaha untuk memenuhi visi. visi itu kan jangka panjangkan, 

maksudnya masih dalam proseslah  kita berusaha untuk ya tadi 

membentuk karakter dan perilaku si anak dulu nih ketika mereka 

masih di awal-awal. Sehingga ketika di kelas besar mereka sudah 

tidak lagi mengalami kesulitan sehingga meminimalkan supaya tidak 

ada ya tadi harus memperbaiki perilakunya dulu, jadi materinya 

belakangan sebisa mungkin kita melakukan itu, tapi itu juga perlu 

dukungan orang tua sih, nggak bisa kita melaksanakan hal tersebut. 

4. Kurikulum apa yang digunakan oleh SD Pantara Jakarta 

Selatan? 

Kurikulum nasional, sama seperti sekolah negeri lainnya. 

5. Berapa jumlah guru di SD Pantara Jakarta Selatan? 

Guru di SD Pantara berjumlah 22 guru, rata-rata mereka sudah S1 

bahkan lebih. 

 

 

 

6. Bagaimana bentuk tes siswa yang masuk ke SD Pantara? 



Kalo kita kan biasanya yang berdasarkan diagnosa itu harus 

berdasarkan yang pertama dilihat dari taraf kecerdasannya mereka 

kan nggak punya masalah, jadi mereka minimal rata-rata keatas. Tapi 

mereka memang punya masalah di proses, cara mereka memproses 

huruf, angka gitu kan. Semua yang berhubungan sama sensorinya. 

Prosesing mereka di otaknya gitu kan. Jadi biasanya, kita tes IQ nya 

dulu, terus kita harus tahu dulu riwayat perkembangannya. Dan kita 

lihat dari usia. Kalo usianya masih dibawah 7 tahun tapi misalnya 

orang tuanya merasa anaknya disleksia, kita juga belum bisa 

menegakkan diagnosanya. Karena kan harusnya usianya usia sekolah, 

jadikan kesulitan itu baru muncul ketika mereka belajar. Mungkin 

kalo 5 tahun usianya orang tuanya udah curiga itu baru indikasi 

namanya, jadi kita belum menegakkan diagnosanya. Oh anak ini 

disleksia secara indikasi kalo dia usianya masih muda. Karena kan 

proses belajar kan, bisa jadi memang mereka butuh waktu lebih lama 

aja tapi ketika mereka umur 7 tahun misalnya di tes lagi, oh ternyata 

masih mengalami kesulitan yang yang sama. berarti bisa jadi anak ini 

bisa jadi disleksia. Jadi kita dari tes IQ, kemudian kita dari tes 

informal juga ada. Jadi kita pengen tahu nih, anak-anak disleksia 

biasanya kan punya mispersepsi atau perspsi yang salah ketika 

mereka mendengar bunyi suara. Jadi apa yang di ucapkan, bisa jadi 

yang dituliskannya berbeda, atau bacaannya mereka ini. Jadi kita tes, 

ada juga namanya tes visual persepsi, visual persepsi motorik gitu 

kan untuk mengetahui anak ini tahu ga sih suatu  bentuk dengan latar 

belakang gitu, dia tahu ga ketika ada latar belakang yang bertumpuk, 

dia bisa ga menebalkan garisnya itu satu-persatu gitu, kalo dia bisa 

mungkin visual persepsinya dai bagus, terus kita juga tahu dari tadi 

kemampuan bacanya sejauh mana, kemampuan berhitungnya sejauh 



mana, kata-kata apa saja yang sudah dia ketahui, dia diminta untuk 

baca satu paragraf, kita hitung dalam satu menit. Biasanya kita udah 

punya standarnya. Misalnya anak usia segini udah mampu membaca 

kata berapa. Kalo misalkan dia dia bawah standar , oh mungkin dia 

kesulitannya ada disitu juga. 

7. Apakah ada tes ulang untuk melihat perkembangan mereka? 

Iya, biasanya kita lihat sih kan kalo IQ itu kan biasanya bisa 

fluktuatif ya. ketika misalkan si anak mendapatkan stimulasi yang 

tepat atau malah sebaliknya dia tidak mendapatkan stimulasi yang 

tepat ya bisa jadi ada penurunan. Jadi misalnya kok si anak stagnan 

ya kemampuannya, kemampuannya disini aja nih. ketika mau 

ditambah kok susah, nah gitu. Biasanya kita tes ulang, kalau ternyata 

dia turun dari kelompok usianya, kita kan selalu perbandingan 

kelompok usia. Nah itu kita coba panggil orang tua maksudnya saran-

saran yang kita berikan itu dilakukan apa nggak, ketika saran-saran 

itu udah dilakukan pasti ada penurunan performa dari si anak dan 

usia anak juga kan, ada misalnya pas dia lagi masa puber. nah itukan 

juga berpengaruh kan, terusnya kalo dia punya masalah keluarga, 

atau dia punya masalah yang lainnya itukan juga pengaruh. 

8. Apakah ada fasilitas khusus bagi siswa disleksia? 

Ada ruang assesment, ya itu ruang untuk assesment untuk psikologi, 

jadi ya memang tadi kalo ada anak yang baru datang, mereka baru 

mau masuk nih ke sekolah, berarti kita assesment, tes dulu, kita 

periksa. Bisa disini, jika sudah tidak dipakai ya biasanya untuk ruang 

remedial gitu kan, atau ruang pul out atau ruang konseling, jadi 

maksudnya fleksibel memakainya. 

 

9. Siapa pihak yang melihat perkembangan anak disleksia? 



Kalau perharinya sih pasti guru kelas, kalo guru kelas kan itu udah 

pasti. Kalo saya ya juga tapi kan berdasarkan informasi dari guru 

kelas juga, karena kan saya tidak selalu setiap saat hadir di kelas 

setiap hari kan dengan anak itu, jadi ya saya mendapatkan 

informasinya dari guru kelas atau ketika saya ngajar di kelas 

konseling maksudnya melihat oh si anak tuh kayak gini. 

10. Jika anak disleksia itu belum sembuh di sekolah ini, apakah 

sekolah punya alternatif sekolah lain untuk melanjutkan 

pendidikan mereka? 

Oh, ada kayak SMP SMA gitu? Adasih biasanya kita melihat dari 

alumni yang udah masuk ke sekolah itu, dan tergantung orang tuanya 

juga mau memasukkan mereka ke sekolah negeri atau swasta, ada 

yang kita rekomendasikan ke negeri yang inklusi ya, maksudnya 

yang memang ada shadow teachernya, nah itu mereka mau.. tapi ada 

yang inginnya masuk ke negeri biasa.. nah itu bisa juga, ada yang 

mereka ingin masuknya ke sekolah swasta nah itu maksudnya kita 

memberikan beberapa rekomendasi biasanya kita serahkan ke orang 

tua sih untuk memilih sesuai dengan budget mereka, kedekatan 

rumah, dan tadi preverensi sekolahnya apa.. kan ada sekolah yang 

mereka lebih suka sekolah yang umum atau sekolah khusus yang 

agama gitu kan. 

11. Bagaimana pola pengaturan kelas di SD Pantara? 

Pola pengaturan kelasnya kita pakainya kelas kecil, jadi 1 banding 5 

atau 1 banding 6, 1 guru dengan 5 anak. tidak dikelompokkan per 

gangguan belajarnya jadi kita mengelompokkannya per level kelas, 

ya kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6. 

 



12. Apakah ada keistimewaan khusus yang dimiliki anak disleksia di 

SD Pantara? 

Banyak sih, maksudnya mereka kan kalo dari sisi non akademisnya 

mereka punya banyak kelebihan. Ya tergantung lagi dari orang tua 

bisa mengenali itu, banyak kok mereka yang tertarik sama musik, 

jago gambar, nyanyi terus melukis gitu. menari, atau juga mereka 

sukanya masak, mereka juga sering ikut lomba. Iya, tapi tergantung 

lagi dari orang tuanya sih, ada orang tuanya yang memang rajin 

mengikutsertakan anaknya lomba. Kalo orang tuanya rajin, si anak 

akan cepet mengenali bakatnya. Kejelian orang tuanya juga untuk 

mengenali bakat si anak. 

13. Menurut ibu apakah metode VAKT itu? 

Metode menggabungkan antara visual auditori, kinestetik dan taktil. 

Itu lebih ke cara belajarnya. Satu orang bisa jadi mereka punya 

semuanya, mereka mungkin menonjol pada salah satu, tapi bukan 

berarti gaya belajar yang lainnya nggak bisa dipakai. Untuk anak-

anak yang punya kebutuhan khusus atau disleksia mereka cenderung 

akan lebih baik kalo semuanya tuh digunakan jadi visualnya ada, 

auditorinya juga ngelatih mereka untuk mendengar bunyi tadi 

kinestetiknya juga mereka bisa apa namanya manipulasi bendanya 

kan hands on, terus taktilnya juga mereka kan biasanya punya 

masalah sensori, jadi mereka juga hands on.. tadi juga taktil kan, nah 

sebenernya sih anak-anak berkebutuhan khusus akan baik kalo proses 

belajarnya meliputi semua itu. 

 

 

 



14. Apakah siswa-siswa lebih faham setelah menggunakan metode 

tersebut? 

Kalo dilakukan secara benar dan konsisten ya mereka bisa lebih 

paham soalnya itu kan butuh bener-bener ada persiapan lah kalo mau 

belajar menggunakan metode VAKT kan. 

15. Bagaimana evaluasi sekolah terhadap penerapan metode yang 

dilakukan oleh guru? 

Kalo evaluasi sih biasanya kita kasih berkala sih ke guru-guru, ya 

mulai dari administrasinya, kedisiplinannya, terus juga penanganan 

gitu kan sama wawasan guru tentang kurikulum itu sendiri, 

maksudnya kurikulum kita kan memang berubah-ubah nih, 

maksudnya dari pemerintahnya pun mereka merubah-rubah kan, dari 

KTSP terus K-13 terus KTSP lagi terus balik lagi ke K-13 gitu kan, 

nah itu yang membuat harus belajar lagi hal yang baru, nah K-13 ini 

juga merupakan hal yang baru juga buat guru-guru kita, maksudnya 

kita baru menerapkan full K-13 itu tahun ini, tahun kemarin tuh 

masih ada beberapa kelas yang KTSP, karena kan transisi kan, 

apalagi mungkin karena kelas 6 nggak mungkin kita rubah ke K-13 

saat itu juga, karena kan mereka butuh proses gitu kan, cara 

belajarnya juga pasti berbeda itu yang menjadi evaluasi juga buat 

guru-guru bahwa mereka harus paham nih tentang isi kurikulumnya 

dulu. Kalo dari kurikulumnya udah paham jadi mereka tahu cara 

membuat rencana pembelajaran dan bagaimana menerapkannya ke 

anak-anak, harus dievaluasi lagi ya rencana sama hasilkan bisa jadi 

beda, gitu kan.  ya tidak apa-apa tapikan selama kita membuat 

rencana kita kan jadi punya patokan jadi tidak tiba-tiba ngajarinnya 

meluas kemana-mana. 

 



16. Apa yang membuat SD Pantara berbeda dari sekolah lain? 

Yang membuat sekolah kita berbeda, sekolah kita kan memang dari 

populasi anak-anaknya juga beda, maksudnya kan dengan anak-anak 

yang disleksia akan lebih banyak, penanganannya juga berbeda 

maksudnya penanganan kelompok kecil, kelas kecil gitu kan ya. Jadi, 

jumlah satu kelas nggak banyak, sekitar 10 atau kurang dari itu, kita 

nggak punya shadow teacher tapi lebih kepada guru, kita juga lebih 

ada target perilaku gitu kan maksudnya pembentukan perilaku 

terutama untuk anak-anak kelas 1, 2 dan 3. Nah itu belum semua 

sekolah mempraktikan dan menerapkan hal itu, maksudnya 

pengetahuan dari guru-gurunya, cara gurunya untuk bisa menghandel 

anak gitu kan populasi cara pembelajarannya itu juga yang membuat 

sekolah kita berbeda dari sekolah yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wawancara dengan Siswa Disleksia di SD Pantara Jakarta Selatan

   

Nama Informan :J (kelas 5) 

Tempat Wawancara :Ruang Psikologi 

Hari dan Tanggal :Senin, 29 Juli 2019 

Waktu                         :11.32  

1. J sekarang kelas berapa? 

Kelas 5  

2. Apakah kamu senang belajar dengan Bu Aini? 

Ya senang sih, cuman yang aku nggak suka ya itu banyak yang 

berisik, kayak itu R sama D ketawa-ketawa terus. Gendang-gendang 

terus. 

3. Bu aini pernah mengajar menggunakan gambar-gambar? 

Pernah, waktu dulu, kelas 4. Misalnya tentang wudhu, shalat. 

4. J jadi faham tidak? 

Ngerti, sekarang udah bisa 

5. Kalau di rumah J praktikin wudhu sama shalat nggak? 

Kalo di rumah mah aku mah nggak sholat, Cuma ngaji aja. Soalnya 

kan mama aku agama Islam, kalo papa aku agama Kristen. 

6. Siapa yang menemani J belajar saat di rumah? 

Mama aku. Kalo papa aku mah di rumah oma. 

7. J suka baca buku tidak? 

Suka, kalo aku lagi nggak main. Terus aku baca buku terus sampe ke 

BP. 

8. J suka baca bukunya di sekolah atau di rumah? 

Di sekolah. Soalnya kan kadang buku cerita aku yang di rumah 

hilang. Ga tahu taro dimana. 

   

 

 

 



 Wawancara dengan Siswa Disleksia di SD Pantara Jakarta Selatan

  

Nama Informan :A (kelas 3) 

Tempat Wawancara :Ruang Psikologi 

Hari dan Tanggal :Rabu, 29 Juli 2019 

Waktu   :11.35  

1. A kelas berapa?  

Kelas 3 

2. A senang tidak belajar PAI sama bu Aini?  

Iya 

3. Pernah diajarin bu aini ngasih gambar-gambar gitu nggak?  

Iya  

4. Kalo contoh gambarnya wudhu arsa jadi lebih faham nggak? 

Iya  

5. A suka baca buku nggak?  

Aku.. hmm iya. 

6. Kalo dirumah yg nemenin belajar siapa?  

Ibu 

7. A kalo dikasih tulisan banyak pusing nggak?  

Nggak.  

8. Bisa baca berarti?  

Iya.  

9. Bu aini pernah nampilin video/film nggak?  

Iya.  

10. Tentang? Tentang video apa (dia nanya balik) praktek shalat 

kali ya? 

 Iya. 

 

 

 

 

 



Wawancara dengan Siswa Disleksia di SD Pantara Jakarta Selatan 

Nama Informan :F (kelas 2) 

Tempat Wawancara :Ruang Psikologi 

Hari dan Tanggal :Rabu, 29 Juli 2019 

Waktu                         :11.40    

1. F sekarang kelas berapa?  

Kelas 2 

2. F belajar agamanya sama bu aini bukan?  

Nggak, sama bu ade sama bu rita Seru tapi nggak enak di kelas 1, 

kenapa? Soalnya aku pengen jadi kelas 2 ya gitu ajasih.  

3. Pernah diajarin bu aini ngasih gambar-gambar gitu nggak?  

Pernah, gambarnya kayak gini nih (sambil dia nyodorin gambar dia)  

4. F suka baca buku nggak? 

Bisa sih tapi fakhri sukanya akting doang di tv 

5. F sukanya nonton ya?  

Bukan, maksudnya akting.   

6. Siapa yang menemani F belajar di rumah?  

Ya bunda, biasanya kalo ad PR gitu. 

7. Apa yang F rasakan saat membaca teks yang banyak? 

Nggak pusing sih. Tapi suka capek mulut saya jadi capek juga.  

8. Bu Aini pernah mengajar pakai video nggak?  

Ya kadang nabi adam, nabi idris.  

9. Tentang alam semesta sudah pernah belum? 

Belum pernah. Udah nonton lion king dulu di senayan city.  
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