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MOTTO 

            

 “Dan Dia(Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada”(Qs. Al-Hadid: 4) 
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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  
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Fathah  : a  أ: â    ْي… :ai 

Kasrah  : i  ي : î    ْو… : au 

Dhammah  : u  و: û    

 

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: 

ْاَّلِري هَْ   Âmannâbillâhi :   أََمىَّبْبِبللِْ  Inna al-ladzîna :   إِنَّ

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

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

huruf  “t”. Contoh: 

 Âmilatun Nâshibah :   َعبِملَتٌْوَبِصيَت ْ

 

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 



2 
 

 
 

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  
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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 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. 

 

 

 



127 
 

 
 

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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