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MOTTO 

 

هِ لِ اِف ِ رِ ي ِ خِ ِنِ ظِ ِنِ اِ   
Allah Sebagaimana Prasangka Hamba-Nya 
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Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah 
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b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsyiah 
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 as-Sayyidah : انسيدة    ar-Rajul : انسجم

 ad-Dârimî :اندازميْ  asy-Syams : انشمس

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem 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. 
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  Âmannâ billâhi :  اََمىَّبْبِبللِْ

فَهَبءْ   Âmana as-sufahâ’u : اََمَهْانسُّ

ْانَِّري هَْ   Inna al-ladzîna :  اِنَّ

كَّعِْ  waar-rukka‘i :  َوانسُّ

d. Ta Marbûthah (ة) 
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Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau 

diikuti oleh kata sifat (na’at), maka huruf tersebut dialih 

aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh: 

 al-Af’idah :   األَف ئَِدةِْ

آلِميَّت ْ اإِلس   al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah : انجبَِمَعتْ 

Sedangkan ta marbûthah (ة) yang diikuti atau 

disambungkan (di-washal) dengan kata benda (ism), maka 

dialihaksarakan menjadi huruf  “t”. Contoh: 

 Âmilatun Nâshibah‘ :  َعبِمهَتٌْوَبِصبَت ْ

ب َسى ان ك   al-Âyat al-Kubrâ :  اآليَتْ 

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf 

kapital, akan tetapi apabila telah dialihaksarakan 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 yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang 

ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata 

sandangnya. Contoh: „Alî Hasan al-„Âridh, al-‟Asqallânî, 

al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata 

Alqur‟an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf 

kapital. Contoh: Al-Qur‟an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan 

seterusnya.  
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ABSTRAK 

Fatihatur Rahmah, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Perkembangan Mental Anak Autis” di SLB Nurasih Ciputat kota Tangerang 

Selatan NIM : 15311614 diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al Qur‟an 

(IIQ) Jakarta tahun 2019. 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah yaitu bagaimana peran guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap perkembangan mental Anak Autis di SLB Nurasih 

Ciputat Kota Tangerang Selatan. Data penelitian dalam skripsi ini terdiri dari 

observasi pembelajaran guru dan siswa berkebutuhan khusus Autis, 

wawancara secara langsung dengan kepala sekolah dan guru pendidikan 

agama islam. Dalam penelitian ini didukung dengan dokumentatif secara 

literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang penulis 

angkat. Selanjutnya, peneliti menganalisis dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SLB Nurasih berbeda dengan sekolah SLB  

(Sekolah Luar Biasa) pada umumnya, yakni pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam bagi peserta didik Autis dilaksanakan secara bersamaan 

dengan peserta yang memiliki ketunaan yang lain. Kurikulum yang 

diterapkan di SLB (Sekolah Luar Biasa) Nurasih Ciputat adalah kurikulum 

2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam 

tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diterapkan agar peserta 

didik mampu menjadi terampil, cerdas, berkarakter, sesuai minat, bakat, 

prestasi dan potensi yang dimiliki untuk menuju hidup mandiri, berdasarkan 

iman dan taqwa. Metode pembelajaran pendidikan agama islam yang 

diterapkan di SLB Nurasih Ciputat adalah metode Ceramah, drill, tanya 

jawab, demonstrasi dan keteladanan. Dari metode ini semuanya diterapkan 

dalam pelaksanaan Pedidikan Agama Islam dan disesuaikan dengan masing-

masing siswa dengan kebutuhan khusus yang dimilikinya.  

 

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Anak Berkebutuhan Khusus, 

Anak Autis 
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ABSTRACT 
 

Fatihatur Rahmah, "The Role of Islamic Education Teachers Against Mental 

Development of Autistic Children” in SLB Nurasih Ciputat, South 

Tangerang City NIM: 15311614 was submitted as one of the requirements to 

obtain a Bachelor of Education (S.Pd) degree. Tarbiyah Faculty, Institut for 

Quranic studies (IIQ) Jakarta tahun 2019. 

 

This thesis is the result of qualitative research that answers questions from 

the formulation of the problem of how the role of Islamic Religious 

Education teachers in the mental development of Autistic Children in SLB 

Nurasih Ciputat, South Tangerang City. The research data in this thesis 

consists of observations of the learning of teachers and students with special 

needs of Autism, direct interviews with school principals and Islamic 

religious education teachers. In this study supported by documentative 

supporting literature that is relevant to those that support the adoption of the 

writer. Furthermore, researchers analyzed using descriptive analysis 

methods. Islamic Religious Learning in SLB Nurasih is different from SLB 

schools in general, namely learning Religious Education for Autistic students 

is carried out simultaneously with participants who have other disabilities. 

The curriculum applied at SLB Nurasih Ciputat is the 2013 curriculum. 

Based on the results of interviews with independent teachers, based on faith 

and piety. Islamic religious education learning methods applied in SLB 

Nurasih Ciputat are lecture, practice, question and answer, demonstration 

and exemplary methods. From these methods everything is applied in the 

implementation of Islamic Religious Education and adapted to each student 

with his disability. 

 

Keywords: Islamic Religious Education, Children with Special Needs, 

Autistic Children 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu 

dan hukumnya wajib. Seperti yang tertera dalam QS As-Shad [38]:29 

                             
“ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu 

penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya 

dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai 

fikiran”. (QS. As-Shad [38]:29)
1
 

 

Setiap manusia yang dilahirkan kedunia selalu memiliki 

perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik dari fisik, sifat, 

tingkah laku,  bahkan kebiasaan yang sering di lakukan. Sekalipun 

kembar tidak ada satupun yang memiliki kesamaan. Satu hal yang 

harus kita ketahui adalah bahwa setiap manusia memiliki cara 

menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara 

yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penyerapan 

informasi sangat bergantung terhadap pendidikan yang ia terima 

disekolah. 

Dalam Undang-undang 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan 

bahwa  “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 

pengajaran”. Dalam hal  ini undang-undang  menunjukkan bahwa 

pendidikan diperuntukkan seluruh warga negara baik yang memiliki 

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia Al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : 

Depag 1990), h.736 



2 
 

kesehatan jasmani dan rohani juga warga negara yang memiliki 

kebutuhan khusus.
2
 

Didalam Sisdiknas no 20 tahun 2003 di jelaskan bahwa “ 

pendidikan nasional adalah “usaha sadar yang 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 yang mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
3
 

Undang-undang Sisdiknas no 20 Tahun 2003 pasal 5 

menyebutkan bahwa “ setiap warga yang memiliki kelaian fisik, 

mental, intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus”.
4
 Oleh karena itu anak yang memiliki kelainan fisik telah 

dijamin pendidikannya oleh Negara. 

Dalam Alquran surat annur ayat 61 Allah berfirman : 

                      

                   

        ...     
Artinya : “tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi 

orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi 

dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri 

atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu”, ..........(QS. 

Annur : [24]:61)
5
 

 

                                                           
2
 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat 1 

3
Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
4
 Undang-undang Sisdiknas no 20 Tahun 2003 pasal 5 

5
 Departemen Agama Republik Indonesia Al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : 

Depag 1990), h. 358 
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Ayat diatas menjelaskan tentang kesetaraan sosial. Dengan 

artian tidak ada perbedaan bagi penyandang disabilitas dengan yang 

bukan penyandang disabilitas. Jika dalam dunia pendidikan kita tidak 

boleh berlaku diskriminatif terhadap orang lain yang memiliki 

keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas. Karena setiap orang 

berhak memiliki pendidikan yang sama.  

Anak autis adalah anak yang memiliki kelainan neurologis. 

Autisme dapat mempengaruhi anak dalam interaksi sosial, 

berkomunikasi secara verbal dan non verbal. Disekolah anak autis 

harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak pada 

umumnya, anak autis juga harus mendapatkan pendidikan agama 

yang baik agar ia mengetahui dan mampu beribadah seperti anak pada 

umumnya.
6
 

Menurut Phil Christie, Elizabeth Newson, Wendy Preverzer 

dan Susie Chandler mengatakan bahwa kriteria mendiagnosis 

Autisme dengan tiga area kesulitan meliputi : kesulitan dalam 

berbahasa dan berkomunikasi, kesulitan dalam interaksi sosial, dan 

pemahaman terhadap sekitarnya, dan kurangnya fleksibelitas dalam 

berfikir dan bertingkah laku. umumnya tingkah laku semacam ini 

dapat ditemukan pada anak-anak normal, tetapi anak autis mengalami 

lebih lama. Selain itu, tingkah laku menjadi alasan kepanikan dan 

kemarahan anak Autis ketika tidak mendapatkan sesuatu yang ia 

harapkan. Penyebabnya adalah karena anak merasa dunia ini terlalu 

membingungkan, dan sebagai akibat dari sulitnya ia berkomunikasi 

                                                           
6
 Yana Shanti Manipuspika, Langkah Awal Berinteraksi Dengan Anak Autis, 

(Jakarta : PTGramedia Pustaka Utama, 2011), h. 10 
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dan memahami orang lain, dia cenderung berpegang teguh pada apa 

yang masuk akal.
7
 

Anak autis juga membutuhkan pendidikan yang sama seperti 

anak normal lainnya. Namun, kebutuhan-kebutuhan mereka lebih 

besar karena harus belajar lebih keras dibandingkan dengan anak-

anak lainnya untuk memperoleh kecakapan tertentu. Seperti 

membaca, menulis dan mendengar. Selain itu pendidikan tidak hanya 

bertugas memberikan kebutuhan dunia saja akan tetapi kebutuhan 

agama agar peserta didik memperoleh bekal yang lengkap ketika 

hidup bermasyarakat.  

Pendidikan agama islam sebagian dari pendidikan, merupakan 

salah satu bidang studi dilembaga pendidikan umum dengan tujuan 

memperoleh kehidupan yang bermakna. Sehingga mendapatkan 

kebahagiaan didunia dan akhirat, baik individu maupun kelompok.  

Pendidikan agama islam mengajari anak untuk beribadah dan 

mendekatkan diri kepada Tuhan dan tata cara berhubungan sesama 

manusia, saling menghormati, menghargai dan menyayangi.
8
 

Pembelajaran agama yang diberikan kepada anak autis bukan 

untuk menuntut anak melakukan ibadah normal seperti anak pada 

umumnya,  akan tetapi pendidikan agama islam ini,  memiliki tujuan 

untuk menumbuhkan kesadaran bahwa agama memiliki aturan dalam 

kehidupan. Sehingga siswa nantinya mampu menempatkan diri ketika 

hidup dimasyarakat dan mandiri dalam menjalani kehidupannya. Oleh 

karena itu guru pendidikan agama islam memiliki peran yang sangat 

penting dalam prosesnya perkembangannya.  

                                                           
7
 Yana Shanti Manipuspika, Langkah Awal Berinteraksi Dengan Anak Autis, 

(Jakarta : PTGramedia Pustaka Utama, 2011), h. 11-14 
8
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Bandung : PT Rosda Karya 2011). 

h. 46 
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Anak autis merupakan anak yang sulit untuk diajak berfikir 

secara  abstrak, karena pemikirannya yang sering kali membuat anak 

susah menerima sehingga dalam proses penyampaian materi 

pendidikan agama islam tidak semudah menyampaikan materi kepada 

anak yang lain. Guru pendidikan agama islam dituntut untuk 

menyampaikan dan membantu anak mengaplikasikan pelajaran 

pendidikan agama Islam yang berada disekolah terhadap kebiasaan 

sehari-hari yang ada di rumah.  

SLB Nur Asih Ciputat menerima beberapa anak yang 

memiliki kebutuhan khusus, seperti anak tuna Grahita (anak yang 

memiliki IQ di bawah 50), anak Tuna Rungu, dan anak Autis. SLB 

Nur Asih juga memiliki wadah bagi anak untuk mengembangkan 

minat dan bakat peserta didiknya. Terbukti seringnya anak ikut serta 

dalam ajang perlombaan anak berkebutuhan khusus. 

SLB Nur Asih Ciputat memiliki penanaman nilai Agama yang 

cukup bagus, kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap pagi bagi semua 

anak yang memiliki kebutuhan khusus, pembiasaan yang diterapkan 

kepada anak seperti melaksanakan shalat dhuha secara berjamaah 

dengan dipandu oleh guru Pendidikan Agama Islam. Tidak hanya 

melaksanakan shalat dhuha saja, anak berkebutuhan khusus juga di 

tanamkan nilai-nilai pembiasaan dalam islam seperti pembiasaan 

berwudhu, shalat berjamaah, membiasakan diri bershodaqoh dan 

menghafal shalawat yang diiringi dengan musik marawis.  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilaksanakan setiap 

hari jumat dengan waktu 3 jam, dimulai sejak pukul 09:00 sampai jam 

12:00. Di hari jumat anak juga diajakan untuk berbagi dan 

bershodaqoh dan berjualan untuk amal.  
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Pendidikan Agama Islam yang diberikan disekolah SLB Nur 

Asih Ciputat dilaksanakan secara bersama tanpa membedakan tingkat 

dan kebutuhan masing-masing anak, sehingga peran Guru Pendidikan 

Agama Islam sangatlah penting untuk membimbing dan melatih 

mental anak. 

Peneliti tertarik untuk meneliti anak dengan keterbatasan 

khusus yakni anak Autis yang kurang dalam menangkap dan 

memahami pelajaran, serta tentang perkembangan mental anak autis 

setelah masuk ke SLB Nurasih. Peneliti ingin mengetahui bagaimana 

guru Agama Islam memerankan tugasnya sebagai guru pendidikan 

agama islam di SLB Nurasih. Oleh karena itu peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul : Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Perkembangan Mental Anak Autis Di SLB 

Nur Asih Ciputat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas makan dapat diidentifikasi 

permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah SLB-C Nur Asih 

adalah sebagai berikut : 

1. SLB-C Nur Asih masih minim guru Pendidikan Agama Islamnya. 

2. Peserta didik di SLB Nur Asih memiliki lebih dari satu 

berkebutuhan khusus. 

3. Kurang Efektifnya Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak 

Autis di SLB Nur Asih karna di gabung dengan siswa tuna 

grahita dan tuna rungu.  

4. Pendidikan Agama Islam di SLB Nur Asih  berikan setiap hari 

jumat dengan waktu 90 menit. 
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5. SLB Nur Asih tidak membedakan jam dan kelas dalam pelajaran 

Pendidikan agama Islam. 

6. Sarana dan prasarana di SLB Nur Asih ciputat masih kurang 

memadai. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah 

untuk memberikan pemahaman yang spesifik dan mengerucut serta 

menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Peneliti membatasi 

masalah hanya untuk mengetahui peran guru PAI dalam 

perkembangan mental anak Autis. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti 

menetapkan perumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah guru PAI berperan dalam perkembangan mental anak 

autis? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa 

tujuan penelitian ini yaitu: 

Untuk mengetahui dan menganalisa peran guru  PAI dalam 

perkembangan mental anak Autis. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis  
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Secara teoritis manfaat dari melakukan penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan bahwa hasil penelitian tersebut bermanfaat 

dalam memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya 

konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan. 

 Adapun manfaat dari hasil penelitian ini secara teoritis 

bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan 

megenai pentingnya peran guru dalam memperhatikan 

perkembangan mental siswa Autis.  

2. Manfaat secara praktis 

Manfaat secara praktis adalah menjelaskan bahwa hasil 

penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pemecah masalah yang berhubungan dengan topik atau tema 

sentral dari suatu penelitian, untuk memperbaiki, meningkatkan 

suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan.  

 Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan pendidik dapat 

memahami, mengetahui serta menganalisa bahwa guru PAI sangat 

berperan dalam membantu perkembangan mental siswa Autis. 

 

G. Tinjauan Pustaka  

1. Siti Khairina (2018) mahasiswa Institut ilmu Al Qur’an Jakarta 

Fakultas Tarbiyah dengan judul penelitian : Pendidikan Agama 

Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus Disekolah Dasar 

Swasta Dua Mei Kota Tengerang Selatan” menurut penelitian 

diatas pendidikan agama islam pada anak yang memiliki 

kebutuhan khusus adalah sebuah komponen yang harus 

disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Oleh karena itu, 

masing-masing komponen tidak berjalan secara terpisah, tetapi 
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harus berjalan beriringan, sehigga diperlukan pengelola 

pengajaran yang baik dan dirancang secara sistematis.  

Sekolah Dasar Swasta Dua Mei kota Tangerang selatan 

menerima siswa yang memiliki kebutuhan khusus, tentu tak 

mudah bagi seorang pengajar untuk mendidik anak yang 

erkebutuhan khusus di tengah anak lainnya, oleh karena itu dalam 

skripsi diatas menjelaskan pendidikan agama islam pada anak 

yang memiliki kebutuhan khusus (inklusi). 

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah objek penelitiannya dilakukan disekolah swasta 

yang menerima anak yang berkebutuhan khusus. Sedang sekolah 

yang menjadi tempat penelitian yang diteliti oleh peneliti 

dilakukan disekolah yang khusus untuk anak yang memiliki 

kebutuhan khusus. Persamaan dengan skripsi diatas objek 

penelitiannya terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus.  

 

2. Ismi Rahmayanti (2018) mahasiswa Institut Ilmu Al Qur’an 

Jakarta Fakultas Tarbiyah dengan judul : “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual Anak Tuna Grahita YPLB Nusantara Depok”  menurut 

peneliti kehadiran guru dalam proses pembelajaran mempunyai 

peran yang sangat penting, guru sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran, sebagai penghubung dan menghubungkan antara 

materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Peserta didik 

yang memiliki kelainan khusus membutuhkan pendidikan, 

pembinaan dan pengarahan dalam menjalani tantangan hidup. Di 

YPLB Nusantara Depok guru pendidikan agama islam sangat 
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berpengaruh dalam meningkatan pembelajaran untuk diterapkan 

sehari-hari bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus.  

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalam peran guru terhadap anak yang memiliki kebutuhan 

khusus, dimana guru sangat berperan dalam mementuk 

pembiasaan-pembiasaan dalam pendidikan agama islam yang 

telah di ajarkan disekolah. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitian terhadap peran 

guru dalam meningkatkan kecerdasan anak tuna Grahita, 

sedangkan penelitian yang peneliti teliti tentang kebutuhan 

perkembangan mental anak Autis. 

 

3. Yeni Andini Maulani (2017) mahasiswa IAIN Purwokerto dengan 

judul penelitian ini adalah : “Penanaman Akhlak Pada Anak 

Tuna Grahita Melalui Metode Pembiasaan”Di SLB Yakut-C 

Purwokerto, Menurut peneliti, di sekolah tersebut proses 

pembiasaan penanaman akhlak dilaksanakan ketika KBM 

(kegiatan belajar mengajar) berlangsung dengan cara 

menanamkan akhlak kepada Allah SWT seperti, memulai dan 

mengakhiri dengan berdoa, shalat dzuhur berjamaah, membaca 

surat-surat pendek, peringatan hari besar Islam, pesantren kilat 

ramadhan, pembiasaan dan berinfaq di hari jum’at. Penanaman 

akhlak yang selanjutya kepada sesama manusia seperti 

pembiasaan tersenyum, menyapa dan memberi serta bersalaman 

ketika bertemu, serta pembiasaan untuk sopan santun dan 

meminta maaf ketika melakukan kesalahan. 

Adapun cara yang digunakan oleh guru dalam menanamkan 

akhlak pada anak tuna grahita dengan pengawasan terhadap prilaku 
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yang anak didik, memberikan anjuran yang baik dengan berinfaq, 

tolong menolong dan melaksanakan shalat. 

Adapun persamaan yang penulis dengan skripsi ini adalah 

memiliki objek yang sama yakni anak berkebutuhan khusus. 

Perbedannya terletak pada fokus penelitiannya, dalam skripsi 

diatas objeknya anak Tuna Grahita dan penelitiannya tentang 

metode pembiasaan. 

 

4. Taufiq Muarif (2016) mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Fakultas tabiyah dengan judul skripsi “ Efektifitas Penanaman 

Sikap Keberagamaan Pada Siswa Tuna Netra (Studi Kasus 

Siswa Tuna Netra Tingkat SMP Dan SMA Disekolah Luar 

Biasa (SLB) A Pembina Tingkat Nasional Lebak Bulus Jakarta 

Selatan”  menurut peneliti yang berkaitan dengan keberagamaan 

semua siswa tunanetra dinilai memiliki keyakinan yag baik 

terhadap kepercayaan dan agama, dalam hal ini tergambar jelas 

pada kualitas moral siswa tunanetra. Adapun dari sisi pengetahuan 

keagamaan siswa tunanetra minim dalam pengetahuan agamanya, 

intensitas keberagamaan banyak dibentuk dari lingkungan 

keluarga, sehingga disekolah SLB  A Pembina hanya menjadi 

fasilitator saja.  

Persamaan dengan penelitian yang ditulis terletak pada 

fokus penelitian terhadap anak berkebutuhan khusus untuk bidang 

pendidikan keagamaan dan penanaman sikap keberagamaan. 

Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah objek penelitian 

pada skipsi diatas adalah anak berkebtuhan khusus tunanetra dan 

yang peneliti teliti terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus 

Autis, serta dalam skripsi diatas terfokus pada penanaman nilai 
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keberagamaan anak tuna grahita, sedangkan yang peniliti tetili 

berpusat pada peran guru dalam perkembangan mental anak 

Autis.  

5. Nurmala (2016) Mahasiswa IIQ Jakarta fakultas Tarbiyah dengan 

judul penelitian ini adalah: “Pengaruh Sikap Penerimaan Orang 

Tua Terhadap Perkembangan Interaksi Sosial Pada Anak 

Autis” di Sekolah SLB Ayah Bunda Parung Panjang Bogor. 

Menurut Peneliti, orang tua beserta pihak sekolah harus saling 

mendukung dalam proses belajar dan perkembangan pada anak 

autis agar dalam prosesnya anak mampu menjadi lebih baik. 

Interaksi sosial yang dilakukan disekolah hendaknya di 

lakukan pula di rumah dengan cara mengajak anak untuk pergi ke 

tempat-tempat umum agar anak mampu menerapkan  

pembelajaran yang telah diberikan guru disekolah sehingga anak 

mampu percaya diri dengan keadaannya. 

Adapun persamaan dengan hasil penelitian diatas memiliki 

objek yang sama yakni anak yang memiliki kebutuhan khusus 

“Autis”. Perbedaannya didalam penelitian diatas meneliti 

bagaimana sikap penerimaan orang tua, sedangkan pada 

penelitian yang peneliti lakukan lebih kepada peran guru dalam 

membantu perkembangan mental anak Autis. 

6. Ela Rahayu Ningsih (2014) mahasiswa UIN Jakarta fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan dengan Judul Penelitianini adalah : 

“Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi Siswa Autis” 

di  SD Purba Adhik. Menurut Penelitian ini adalah : problem yang 

terjadi pada pembelajaran PAI pada anak autis tidak hanya berasal 

dari siswa saja, melainkan ada yang dari guru. Kurangnya kreatifitas 

guru, tipe anak yang berbeda-beda, kesulitan menjelaskan materi 
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yang abstrak serta keterbatasan sarana yang ada di sekolah membuat 

pembelajaran kurang maksimal.  

Guru yang seharusnya menjadi media hendaknya memiliki stategi 

tersendiri dalam meyampaikan pelajaran khsusnya pendidikan 

Agama Islam yang orientasinya anak mengenal Tuhannya, sehingga 

anak mampu beribadah dengan maksimal walau dengan keadaan 

yang berbeda.  

Adapun persamaan dengan hasil penelitian diatas memiliki 

objek yang sama yakni anak yang memiliki kebutuhan khusus 

“Autis”. Perbedaanya terletak pada fokus penelitian yang 

dilakukan, pada penelitian di atas terfokus pada pembelajaran 

pendidikan agama islam yang dilakukan didalam kelas sedangkan 

yang peneliti teliti adalah bagaimana seorang  guru pendidikan 

agama islam menjalankan perannya dalam perkembangan mental 

anak autis.  

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi, 

tesis, dan disertasi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu al-Qur’an 

Jakarta edisi revisi 2017. Adapun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

 BAB I yaitu, pendahuluan, pembahasan yang meliputi : Latar 

Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

 BAB II  Kajian Teori, Pengertian Guru, Pengertian Peran 

Guru, Pengertian Anak Autis, pengertian perkembangan mental.  
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 BAB III meliputi pembahasan mengenai jenis penelitian, 

tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan 

data, instrumen penelitian dan teknik analisa data.  

 BAB IV paparan hasil penelitian, pada bab ini membahas 

tentang deskripsi lokasi penelitian dan hasil penelitian. 

 BAB V  penutup, pada bab ini memaparkan tentang 

kesimpulan dari penelitian serta saran yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi Guru PAI dalam menigkatkan peran dalam 

membantu peserta didik dalam perkembangan mentalnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dalam 

Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas 

pasal 1 disebutkan bahwa “anak penyandang disabilitas adalah anak 

yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya 

berdasarkan kesamaan hak”.
1
 

Anak berkebutuhan khusus (special needs children) dapat 

diartikan dengan anak yang lambat (slow) atau mengalami gangguan 

(retarded) yang tidak akan pernah berhasil disekolah anak-anak pada 

umumnya atau sekolah umum.  

Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai anak 

yang mengalami gangguan fisik, mental, intelegensi, serta emosi 

sehingga diharuskan pembelajaran secara khusus. Anak berkebutuhan 

khusus memiliki banyak nama lain yang digunakan sebagai variasi 

dari kebutuhan khusus, seperti, disability, impairment, dan handicap 

menurut World Health Organization definisi dari masing-masing 

adalah sebagai berikut : disability adalah keterbatasan atau kurangnya 

kemampuan (yang dihasilkan dari impairment) untuk menampilkan 

aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, 

                                                           
1
 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang 

Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas, h. 3 
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biasanya digunakan dalam level individu. Impairment kehilangan 

atau ketidak normalan dalam hal psikologis, atau untuk struktur 

anatomi atau fungsinya, biasanya digunakan dalam level organ. 

Handicap, ketidak beruntungan individu yang dihasilkan dari 

impairment atau disability yang membatasi atau menghambat 

pemenuhan peran yang normal pada individu.
2
  

Istilah Anak Berkebutuhan Khusus tersebut bukan berarti 

menggantikan istilah Anak Penyandang Cacat atau Anak Luar Biasa 

tetapi menggunakan sudut pandang yang lebih luas dan positif 

terhadap anak didik atau anak yang memiliki kebutuhan yang 

beragam. Dengan demikian dari penjelasan tersebut, Maka anak luar 

biasa merupakan salah satu dan anak yang dimaksud dengan Anak 

Berkebutuhan Khusus. Istilah mengenai Anak Berkebutuhan Khusus 

Mengalami perkembangan seiring dengan pemahaman ilmu 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta budaya masyarakat.
3
 

Anak  berkebutuhan  khusus  adalah  anak  yang  memiliki  

kelainan  fisik, mental, tingkah laku (behavioral) atau inderanya 

memiliki kelainan yang sedemikian sehingga untuk mengembangkan 

secara maksimum kemampuannya (capacity)  membutuhkan  

pendidikan  luar  biasa. Mereka  memiliki  hak  yang sama dengan 

anak normal untuk tumbuh dan berkembang ditengah lingkungan 

keluarga, maka sekolah luar biasa harus dikemas dan dirancang 

                                                           
 
2
 Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2018), h.  6 
3
 Djainul Ismanto Dan Asrori_Metode Pendidikan Agama Islam Pada Anak 

Berkebutuhan Khusus (Tunarungu) Di SMPLB-B Karya Mulia Surabaya Tadarus: Jurnal 

Pendidikan Islam/Vol. 7, No. 2, 2018. h.  75 
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sedemikian rupa sehingga program dan layanannya dekat dengan 

lingkungan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).
4
 

Pendidikan agama islam sebagai entitas proses pendidikan 

yang dijalankan sekolah merupakan sebuah proses pembentukan 

transfer pengetahuan, internalisasi religius, dan penghayatan nilai-

nilai religiuitas sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari. Tujuan Pendidikan Agama Islam disekolah yaitu satu, dapat 

menumbuh kembangkan 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 serta 

ketaqwaannya kepada Allah SWT. Dua, mewujudkan manusia 

Indonesia yang taat bergama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang 

berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur adil, etis, 

berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan 

sosial serta membanggakan budaya agama dalam komunitas sekolah.
5
 

Kaitannya dengan pembelajaran ABK (Anak Berkebutuhan 

Khusus), pendidikan agama islam pun wajib diajarkan. 

penyelenggaraan pendidikan agama islam pada mereka didasarkan 

karakteristik yang membedakan mereka dengan anak normal. 

Sekolah harus menyediakan layanan yang baik sesuai dengan tahapan 

perkembangan serta karakteristik anak berkebutuhan khusus.  

Dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah 

anak yang memiliki gangguan secara fisik, mental, intelegensi, serta 

emosi. Meskipun anak-anak ini memiliki kebutuhan khusus tetapi 

                                                           
4
 Murtiningrum, Penanaman  Nilai-Nilai  Agama Islam Pada Anak Penyandang 

Tunagrahita Di SLB B-C Santi Mulia Surabaya (Studi Kasus Pada Beberapa Siswa Tuna 

Grahita) Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam/Vol. 4, No. 2, 201,  h. 4 
5
 Rudi Ahmad Suryadi,  Paradigma Pendidikan Berkualitas  (Bandung : Rosda 

Karya, 2003), h. 43 
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mereka memiliki semangat belajar dan mendapatkan perhatian yang 

lebih dari pemerintah. 

 

2. Klasifikasi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) dalam dunia pendidikan, 

anak berkebutuhan khusus di klasifikasikan atas beberapa kelompok 

sesuai dengan jenis kelainan anak. Berikut ini akan dijelaskan 

beberapa jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, sebagai berikut  satu, 

Anak Tuna Netra dua,  Anak Tuna Rungu tiga, Anak Tuna Daksa 

empat Anak Tuna Wicara lima, Kelainan Emosi enam, 

Keterbelakangan Mental.
6
 

Berdasarkan pengertian diatas anak dikategorikan memiliki 

kelainan dalam aspek fisik meliputi kelainan indra penglihatan 

(tunanetra), kelainan indra pendengaran (tunarungu), kelainan 

kemampuan berbicara (tunawicara), dan kelainan fungsi anggota 

tubuh (tunadaksa) dan anak yang memiliki kelainan dalam aspek 

mental.
7
   

Anak berkebutuhan khusus dapat dibagi kedalam dua 

kelompok untuk keperluan pendidikan luar biasa, yaitu:  

a. Masalah dalam Sensori motor. 

Anak yang memiliki kelainan sensorimotor secara 

umum lebih mudah diidentifikasi dan menemukan 

kebutuhannya dalam pendidikan, karena efek terhadap 

kemampuan melihat, mendengar, dan bergeraknya. 

Sebagian besar anak  yang  mengalami  masalah  dalam  

                                                           
6
 Djainul Ismanto Dan Asrori, Metode Pendidikan Agama Islam Pada Anak 
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sensorimotor  dapat  belajar  dan  bersekolah dengan baik 

seperti anak yang tidak mengalami kelainan. 

Tiga jenis kelainan yang termasuk masalah sensorimotor, 

yaitu:  

1). Hearing disonders (kelainan pendengaran/tuna 

rungu) 

2). Visual impairment (kelainan penglihatan/tuna 

netra)  

3). Physical disability (kelainan fisik/tuna daksa) 

b. Masalah dalam belajar dan tingkah laku. 

Kelompok Anak Berkebutuhan Khusus yang mengalami 

masalah belajar adalah: 

1). Intellectual disability (keterbelakangan 

mental/tunagrahita) 

2). Learning disability (ketidakmampuan 

belajar/kesulitan belajar khusus)  

3).  Behaviour disonders (anak nakal/tuna laras)  

4). Giftet dan talented (anak berbakat)  

5). Multy handicap (cacat lebih dari satu/tuna ganda).
8
 

 

Anak berkebutuhan khusus juga dapat dikelompokkan 

menjadi anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen. Anak 

berkebutuhan khusus permanen meliputi: 

1. Anak dengan gangguan penglihatan (Tuna netra),  

a).  Anak Kurang Awas (low vision)  

b). Anak tunanetra total (totally blind). 

                                                           
8
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2. Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara 

(Tunarungu/ Wicara), 

a). Anak kurang dengar (hard of hearing) 

b). Anak tuli (deaf) 

3. Anak dengan kelainan Kecerdasan 

a. Anak dengan gangguan kecerdasan (intelektual) di 

bawah ratarata (tunagrahita) 

b. Anak tunagrahita ringan ( IQ IQ 50 – 70).  

c. Anak tunagrahita sedang (IQ 25 – 49).  

d.  Anak tunagrahita berat (IQ 25 – ke bawah). 

4.  Anak dengan kemampuan intelegensi di atas rata-rata 

a. Giffted dan Genius, yaitu anak yang memiliki 

kecerdasan di atas rata-rata 

b. Talented, yaitu anak yang memiliki keberbakatan 

khusus 

5.  Anak dengan gangguan anggota gerak (Tuna daksa). 

a.  Anak layuh anggota gerak tubuh (polio)  

b. Anak dengan gangguan fungsi syaraf otak (cerebral 

palcy) 

6.  Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (Tuna laras) 

a. Anak dengan gangguan prilaku  

1). Anak  dengan gangguan perilaku taraf ringan  

2). Anak dengan gangguan perilaku taraf sedang  

3). Anak dengan gangguan perilaku taraf berat 

 

b. Anak dengan gangguan emosi 

1). Anak  dengan gangguan emosi taraf ringan  

2). Anak dengan gangguan emosi taraf sedang  
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3). Anak dengan gangguan emosi taraf berat 

7.  Anak gangguan belajar spesifik  

8.  Anak lamban belajar (slow learner)  

9.   Anak Autis  

10.  Anak ADHD
9
 

Menurut peneliti pengklasifikasian anak berkebutuhan khusus 

ini bertujuan mempermudah pendidik dan anak didik dalam 

menerima materi, serta mempermudah dalam pembuatan materi atau 

bahan ajar yang akan digunakan disekolah. Dengan mengetahui jenis 

ketunaan anak guru akan lebih mudah melakukan pendekatan dalam 

proses belajar mengajar. 

 

3. Pendidikan Agama Islam anak ABK (Anak Berkebutuhan 

Khusus) 

Pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam 

diri manusia, pendidikan adalah sesuatu yang secara bertahap 

ditanamkan ke dalam manusia. “suatu proses penanaman” mengacu 

pada metode dan sistem untuk menanamkan apa yang disebut sebagai 

pendidikan secara bertahap. “sesuatu” mengacu pada kandungan 

yang ditanamkan dan “diri manusia” mengacu pada penerima proses 

dan kandungan itu sendiri.
10

 

Menurut Al Ghazali dalam buku Wari Setiawan 

mengemukakan bahwa pendidikan dalam pandangan islam 

merupakan suatu kegiatan yang sistematis yang melahirkan 

                                                           
9
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perubahan progresif pada tingkah laku yang manusia atau 

menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak baik.
11

 

Al Qardhawi sebagaimana yang dikemukakan oleh Saifullah 

menyatakan bahwa pendidikan agama dalam perspektif islam 

merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, ruhani 

dan jasmaninya, serta akhlak dan keterampilannya. alQardawi 

menambahkan pendidikan menyiapkan manusia untuk hidup lebih 

baik dalam keadaan perang dan damai dan menyiapkan menusia 

untuk menghadapi masyarakat dengan segala karakteristiknya.
12

 

Pendidikan Agama Islam menurut Zakiyah darajah adalah  

pendidikan dengan melalui ajaran agama islam, pendidik 

membimbing dan mengasuh anak didik agar dapat memahami 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam sebagai pandangan 

hidup untuk mencapai keselamatan serta kesejahteraan didunia 

maupun di akhirat.
13

  Pendidikan agama islam yang didapat anak 

autis tidak menuntut anak autis untuk beribadah secara sempurna, 

akan tetapi untuk lebih mengenalkan anak autis terhadap Agama dan 

Tuhannya. 

Peran Secara etimologi peranan berasal dari kata “peran”. 

Sedangkan menurut terminologi peran adalah  “perangkat tingkah 

laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat”. Sedangkan guru adalah Guru adalah pendidik, yang 

menjadi tokoh, panutan, identifikasi bagi para peserta didik, dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kualitas pribadi 
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tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan 

disiplin.
14

 

Peran guru PAI dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah 

laku dan tanggung jawab yang harus dimiliki guru PAI, atau tugas 

dan kewajiban guru PAI dalam pekerjaannya dan kedudukannya 

sebagai guru.  

Pendidikan agama islam sebagai entitas proses pendidikan 

yang dijalankan sekolah merupakan sebuah proses pembentukan 

transfer pengetahuan, internalisasi religius, dan penghayatan nilai-

nilai religiuitas sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari. Tujuan Pendidikan Agama Islam disekolah yaitu satu, dapat 

menumbuh kembangkan 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 serta 

ketaqwaannya kepada Allah SWT. Dua, mewujudkan manusia 

Indonesia yang taat bergama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang 

berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur adil, etis, 

berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan 

sosial serta membanggakan budaya agama dalam komunitas 

sekolah.
15

 

Kaitannya dengan pembelajaran ABK (Anak Berkebutuhan 

Khusus), pendidikan agama islam pun wajib diajarkan. 

penyelenggaraan pendidikan agama islam pada mereka didasarkan 

karakteristik yang membedakan mereka dengan anak normal. 

                                                           
14

  E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, ( Bandung : Rosda Karya, 2012),  h. 37 
15

 Rudi Ahmad Suryadi,  Paradigma Pendidikan Berkualitas  (Bandung : Rosda 
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Sekolah harus menyediakan layanan yang baik sesuai dengan tahapan 

perkembangan serta karakteristik anak berkebutuhan khusus.  

Menurut peneliti  guru pendidikan agama islam juga memiliki 

peran yang sama terhadap kebutuhan khusus dengan anak yang tidak 

memiliki kebutuhan khusus. Guru pendidikan agama islam berperan 

dalam mendidik dan membantu peserta didik mencapai nilai-nilai 

keislaman dan mampu menerapkan baik dirumah maupun disekolah. 

Setelah membahas tentang pengertian anak berkebutuhan 

khusus (ABK), klasifikasinya dan pendidikan agama islam bagi anak 

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) peneliti akan melanjutkan 

pembahasan mengenai anak berkebutuhan khusus “Autis”, dimana 

peneliti ingin menjelaskan tentang perkembangan mental anak autis 

yang terdapat disekolah.  

 

B. Perkembangan Mental Anak Autis 

1. Anak Autis 

a. Pengertian Anak Autis 

Autisme berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri 

dan isme yang berarti aliran. Autisme berarti suatu paham yang 

tertarik pada dunianya sendiri.
16

 Autisme pertama kali 

dikenalkan dalam suatu makalah pada tahun 1943 oleh seorang 

psikiater Amerika yang bernama Leo Kanner  ia menjabarkan 

gejala aneh yang ditemukannya pada 11 pasien kecilnya dan 

melihat banyak persamaan gejala anak-anak tersebut. Namun, 

sangat menonjol anak-anak ini sangat asyik dengan dirinya 

sendiri, seolah-olah mereka hidup dalam dunianya sendiri dan 
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menolak berinteraksi dengan orang sekitarnya. Oleh karena itu 

Kanner menggunakan istilah “autisme” yang artinya hidup dalam 

dunianya sendiri.
17

  

Monks dkk., dalam buku penanganan anak usia dini 

berkebutuhan khusus mengungkapkan bahwa autisme berasal 

dari kata autos yang berarti aku. Pada pengertian non ilmiah kata 

tersebut ditafsirkan bahwa semua anak yang mengarah pada diri 

seniri disebut dengan autis.
18

 

Sementara itu, Berk mengartikan autisme denga istilah 

absorbed in the self atau keasyikan dalam dirinya sendiri. 

Sementara Wall mengartikan autisme sebagai aloof atau 

withdrawn, yang mana anak-anak dengan gangguan autisme ini 

tidak tertarik dengan dunia disekelilingnya. Kemudian, Tilton 

mengungkapkan bahwa pemberian nama autisme karena diyakini 

dari “keasikan yang berlebihan” dalam dirinya sendiri.
19

 

Autisme apabila diperhatikan memiliki kesan bahwa 

penyandang autisme seolah-olah hidup di dunianya sendiri. 

Secara umum penyandang autisme dapat dikelompokkan 

menurut adanya gangguan perilaku yaitu gangguan interaksi 

sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku motorik, 

gangguan emosi dan gangguan sensori. Sedangkan secara 

definisi yang mudah dimengerti autisme adalah suatu penyakit 

otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya 

kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan 
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dengan sesama dan memberi tanggapan terhadap 

lingkungannya.
20

 

Menurut Bandi Delphie mendefinisikan autisme sebagai 

berikut : “Autisme atau ASD (Autistic  Spectrum Disorder) 

merupakan gangguan perkembangan fungsi otak yang sangat 

kompleks sekaligus bervariasi (spectrum), yang mengakibatkan 

otak tidak mampu berfungsi dengan semestinya. Autisme 

bukanlah penyakit kejiwaan. Dan perlu diketahui penyandang 

autis lebih banyak laki-laki ketimbang penyandang anak autis 

perempuan.
21

  

Menurut Bonny Danu atmaja Autisme merupakan suatu 

kumpulan syndrome akibat kerusakan syaraf. Penyakit ini 

mengganggu perkembangan anak. Diagnosisnya diketahui dari 

gejala-gejala yang tampak, ditunjukkan dengan adanya 

penyimpangan perkembangan.
22

 

Menurut Agustya wati dalam Weni wandira, Autisme 

adalah salah satu gangguan perkembangan berat yang meliputi 

berbagai aspek yang mempengaruhi cara seseorang 

berkomunikasi dengan orang lain serta kemampuannya untuk 

membangun hubungan dengan orang lain terganggu karna 

ketidak mampuannya dalam berkomunikasi dan untuk mengerti 

perasaan orang lain.
23
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Menurut Dr. Hardiono dalam buku pendidikan dan 

bimbingan anak berkebutuhan khusus gangguan autisme ditandai 

dengan tiga gejala utama, yaitu : gangguan interaksi sosial, 

gangguan komunikasi, dan perilaku stereotipik. Dari tiga hal 

tersebut, yang paling penting untuk diri autisme itu sendiri 

adalah interaksi sosial anak tersebut. Apabila interaksi sosial 

meningkat, seringkali gangguan komunikasi dan perilaku akan 

meningkat secara otomatis. Banyak orang tua yag mengharapkan 

anaknya mampu untuk segera berbicara dengan baik. tanpa 

interaksi yang baik, bicara yang keluar sering kali berupa ekolia 

mengulang sesuatu yang didengarnya. Bisa berbicara nonverbal 

jauh lebih baik jika dibanding berbicara yang sulit untuk 

dimengerti maksud dari perkataan anak autis tersebut.
24

 

Budiman dalam buku pendidikan dan bimbingan anak 

berkebutuhan khusus mendeskripsikan istilah autisme untuk 

menunjukkan suatu gejala yang psikologis pada anak yang unik 

dan menonjol dan sering disebut sindrom kanner yang dicirikan 

dengan ekspresi wajah yang kosong seolah-olah sedang 

melamun, kehilangan pikiran dan sulit sekali bagi orang lain 

untuk menarik perhatian  mereka atau mengajak mereka 

berkomunikasi. Gangguan perkembangan ini banyak disebut 

sebagai autistik, yaitu terdapatnya gangguan dalam komunikasi, 

interaksi sosial, kominikasi, dan aktivitas berfikir imajinasi.
25

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

autisme adalah gangguan pada perkembangan yang melibatkan 
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gangguan pada komunikasi, interaksi sosaial, dan aktivitas yang 

berulang-ulang dan merupakan gangguan yang kompleks yang 

disebabkan oleh gangguan otak. Hal ini menyebabkan anak 

terisolasir dari manusia disekelilingnya dan masuk dalam dunia 

repretitive, aktivitas dan minat obsesif. 

Pada dasarnya semua hal baik maupun buruk yang 

menimpa pada semua manusia, termasuk masalah dan penyakit 

adalah cobaan dari Allah yang diberikan kepada umat manusia 

dan kita harus tegar menghadapinya.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa autis 

adalah suatu bentuk ketidak mampuan dan gangguan perilaku 

karena adanya faktor hambatan sehingga membuat penyandang 

autis lebih suka menyendiri dan masalah-masalah yang dialami 

penyandang autis lebih kompleks, selain masalah belajar juga 

masalah gangguan komunikasi dan interaksi sosial, yang mana 

keduanya berpengaruh terhadap keberhasilan belajar anak. 

 

b. Faktor Autisme  

Autis terjadi karena adanya gangguan neurobiologis yang 

mempengaruhi fungsi otak. Akibatnya anak gejala autis tidak 

mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia luar secara 

efektif.
26

 Gejala Autis sebenarnya sangat bervariasi,  Ada yang 

cenderung hiperaktif, ada juga yang agresif dan suka melukai 

dirinya sendiri, tapi ada juga yang pasif cenderung pendiam atau 

penyendiri. Hanya saja mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-

sama sulit mengendalikan emosi, sering menangis dan 
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mengamuk.
27

 Beberapa faktor yang mempengaruhi anak Autis 

diantaranya : 

1). Gangguan susunan syaraf 

Ditemukan gangguan neuoroanatomi (anatomi 

susunan saraf pusat) yang bertempat didalam otak anak 

autis. banyak anak autis yang mengalami pengecilan otak 

kecil, terutama pada lobus VI-VII. Seharusnya apad lobus 

ini banyak terdapat sel purjinke sangat terbatas akibatnya 

berimbas pada produksi serotonin sangat minimyang 

menyebabkan kacaunya proses penyalur informasi antar 

otak. Selain itu, ditemukan kelainan struktur pada pusat 

emosi didalam otak sehingga emosi anak autis terganggu. 

Penemuan ini membantu menemukan obat-obatan medis 

(psikoterapi) yang bisa diberikan bagi penderita autis agar 

lebih mudah diajak bekerja sama.  

2). Peradangan dinding usus 

Berdasarkan pemeriksaan endoskopi atau 

peneropongan usus pada sejumlah anak autis yang 

memiliki pencernaan buruk di temukan adanya 

peradangan usus pada sebagian besar anak dr. Andrew 

Wakefield seorang ahli pencernaan asal Inggris menduga 

peradangan terjadi karena virus (diduga virus campak). 

Kemudian banyak orang tua yang menolak MMR 

(measles, mumps, rubella) karena diduga sebagai 

penyebab autis anak.
28

 

3). Faktor Genetik 
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Genetik yang dimaksud disini adalah keturunan 

atau keluarga yang menderita autis memiliki resiko tinggi 

untuk terkena autisme pada anak. Genetik autis 

menjadikan desain abnormal yang terjadi pada cabang 

genetik diaras yang akan mempengaruhi faktor genetik 

bawahnya, menyebabkan abnormalitas pada pertumbuhan 

sel dan saraf.
29

 

4). Faktor Logam Berat 

Adanya logam berat pada otak penyandang 

autism, seperti Pb, Al, Hg, Cd, dapat menyebabkan 

terjadinya autisme. 

5). Faktor Virus 

Virus-virus yang menyerang anak, pada akhirnya 

dapat memicu terjadinya autime. Beberapa virus tersebut 

diantaranya adalah topsoplamosis, rubella, candida, dan 

sebagainya. 

6). Faktor Lingkungan 

Ada pula dugaan bahwa autis dikarenakan vaksin 

MMR yang rutin diberikan kepada anak-anak yang 

menjadikan gejala-gejala autis mulai tampak. 

Kekhawatiran muncul karena didalam zat kimia 

(thimerosal) yang digunakan untuk mengawetkan vaksin 

ini mengandung merkuri. Unsur merkuri inilah yang 

diyakini menyebabkan autis. meskipun begitu, tidak ada 

bukti kuat yang mendukung bahwa autis dikarenakan 

pemberian vaksin kepada anak-anak. Penggunaan 
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thimerosal dalam pengawetan vaksin telah diberhentikan, 

tetapi angka autisme pada anak-anak meningkat.
30

 

Secara neurobiologis diduga terdapat tiga tempat 

yang berbeda dengan mekanisme yang berbeda yang 

dapat menyebabkan autisme yaitu : 

a). Gangguan fungsi mekanisme kortikal 

menyeleksi atensi, akibat adanya kelainan pada 

proyeksi asending dari serebelium dan batang 

otak. 

b). Gangguan fungsi mekanisme limbic untuk 

mendapatkan informasi, misalnya daya ingat. 

c). Gangguan pada proses informasi oleh korteks 

asosiasi dan jaringan pendistribusiannya.
31

 

Sedang pendapat lain menurut Widyawati dalam 

sebuah simposium autis pada tangga 30 Agustus 1997, 

mengemukakan beberapa teori penyebab autisme antara 

lain : 

a). Teori Psikososial 

Menurut Kanner diantara penyebab autisme 

pada anak yaitu lahir dari perilaku sosial yang 

tidak seimbang, seperti orang tua yang emosional, 

kaku dan obsessif, yang mengasuh anak mereka 

dalam suatu atsmosfir yang secara emosional 

kurang hangat bahkan dingin. Pendapat lain 

mengatakan bahwa telah adanya trauma pada anak 
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yang disebabkan hostilitas yang tidak disadari dari 

ibu, yang tidak mengendaki kelahiran anaknya. 

b). Teori Biologis 

Dari hasil penelitian, secara genetik terhadap 

keluarga dan anak kembar menunjukkan adanya 

faktor genetik yang berperan dalam autisme. Pada 

anak kembar satu telur ditemukan sekitar 36-89%, 

sedang pada anak kembar dua telur 0%. Pada 

penelitian lain, ditemukan keluarga 2,5-3% 

autisme pada saudara kandung, yang berarti 50-

100 kali lebih tinggi dibanding pada populasi 

normal. 

Selain itu komplikasi pranatal, perinatal, dan 

neo natal yang meningkat juga ditemukan pada 

anak dengan autisme. Komplikasi yang paling 

sering dilaporkan adalah adanya pendarahan 

setelah trimester pertama dan ada kotoran janin 

pada cairan amnion, yang merupakan tanda 

bahaya dari janin (fetal distress). 

c). Teori Imunologi 

Dalam teori ini, telah ditemukan respons 

dari sistem imun pada beberapa anak autistik 

meningkatkan kemungkinan adanya dasar 

imuniologis pada beberapa kasus autisme. 

Ditemukannya antibodi beberapa ibu terhadap 

antigen lekosit anak mereka yang autisme, 

memperkuat dugaan ini, karena ternyata anti gen 

lekosit juga ditemukan pada sel-sel otak. Dengan 
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demikian, antibodi ibu dapat secara langsung 

merusak jaringan saraf otak janin yang menjadi 

penyebab timbulnya autisme.
32

 

d). Infeksi Virus 

Peningkatan frekeuensi yang tinggi dari 

gangguan autisme pada anak-anak dengan 

congenital, rubella, herpes simplex encephalitis, 

dan cytomegalovirus invection, juga pada anak-

anak yang lahir selama musim semi dengan 

kemungkinan ibu mereka menderita influensa 

musim dingin saat mereka ada di dalam rahim, 

telah membuat para peneliti menduga infeksi virus 

ini merupakan salah satu penyebab autisme.  

Para ilmuan lain, menyatakan bahwa 

kemungkinan besar penyebab autisme adalah 

faktor kecenderungan yang dibawa oleh faktor 

genetik. Sekalipun begitu sampai saat ini 

kromosom mana yang membawa sifat autisme 

belum dapat dketahui, sebab pada anak-anak yang 

mempunyai kondisi kromosom yang sama bisa 

juga memberi gambaran gangguan yang berbeda. 

33
 

c. Jenis anak Autis 

Pada penjelasan diatas telah dijelaskan tentang pengertian 

autisme. Penyandang autisme biasanya disebabkan karena 

seseorang penyandang autisme merasa memiliki dunianya sendiri 

                                                           
32

 Rina Mirza , “Menerapkan Pola Asuh Konsisten  Pada Anak Autis”,...,  h. 126 
33

 Rina Mirza , “Menerapkan Pola Asuh Konsisten  Pada Anak Autis” ,...,  h. 127 



34 
 

disebabkan adanya hambatan kepada ketidak mampuan 

berbahasa karena adanya kerusakan pada otak.
34

 

Minshwe dalam buku Prasetyo, menemukan bahwa anak 

yang terkena autis, bagian otak mengendalikan pusat pusat 

memori dan emosi menjadi lebih kecil daripada anak normal. 

Minshew menyimpulkan bahwa gangguan perkembangan otak 

terjadi pada semester ketiga kehamilan atau pada saat kelahiran 

bayi.
35

 

Anak autis tidak semua memiliki tingkat intelegensia 

yang rendah, sebagian dari mereka mamiliki IQ dibawah rata-

rata, sebagian bagi memiliki IQ normal, bahkan ada yang diatas 

rata-rata. diAmerika dan Eropa bahkan ada yang mencapai gelar 

Doktor.
36

 

Perilaku autis digolongkan dalam dua jenis, yaitu yang 

eksesif (berlebihan) dan perilaku yang difisit (berkekurangan). 

Yang termasuk perilaku eksesif adalah hiperaktif dan tantrum 

(mengamuk) berupa menjerit, menyepak, menggigit, mencakar 

memukul dan lain sebagainya.  Disini juga ditandai dengan 

gangguan berbicara, perilaku sosial kurang sesuai, decifit sensori 

sehingga dikira tuli, bermain tidak benar dan emosi yang tidak 

tepat.
37

 

Faisal Yatim, yang dikutip oleh Agus Suryana 

mengelompokkan autism menjadi tiga kelompok.
38
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1. Autisme persepsi 

Autisme ini dianggap sebagai autisme asli dan disebut 

juga autisme internal karena kelaianan yang timbul sebelum 

lahir. 

2. Autisme reaksi 

Autisme ini bisa terlihat pada anak-anak usia lebih besar 

(6-7 tahun)  sebelum anak memasuki tahap berfikir logis. 

Tetapi bisa juga terjadi sejak usia minggu-minggu pertama. 

Penderita autisme reaktif ini membuat gerakan-gerakan 

tertentu berulang-ulang dan kadang disertai dengan kejang. 

3. Autisme yang timbul kemudian 

Penyakit ini biasanya jarang ditemukan, dan belum tentu 

dapat dijustifikasikan sebagai autis. sebab, beberapa kelainan 

psikologis memiliki gejala yang juga hampir serupa dengan 

autis. Autis ini mulai benar-benar muncul ketika anak telah 

berusia 7 tahun. Namun, diusia sebelumnya, biasanya sudah 

mulai terlihat tanda-tanda pada anak penderita autism jenis 

ini. Beberapa tanda-tanda waktu kecil, seperti perilaku 

tantrum setelah minum susu, perkembangan bahasa yang agak 

terlambat, suhu tubuh meninggi (biasanya terjadi beberapa 

jam setelah diberi vaksin) 

 

d. Karakteristik Anak Autis 

Leo Kanner menyatakan bahwa karakteristik utama 

perilaku penyandang autis adalah: 

1. tidak mampu membangun hubungan sosial 

2. gagal menggunakan bahasa secara normal dengan 

maksud untuk komunikasi 
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3. terobsesi untuk memelihara kesamaan 

4. ketertarikan yang sangat kuat untuk satu benda 

5. potensialitas kognitif bagus 

6. karakteristik ini muncul sebelum umur tiga puluh 

bulan (dua setengah tahun).  

Handojo dalam buku abdul Hadis ,mengusulkan kriteria 

diagnostik untuk menentukan penyandanag autis sebagai 

berikut
39

:  

1. Selektif berlebihan terhadap rancangan 

2. Kurangnya motivasi untuk menjelajahi lingkungan 

baru 

3. Respon stimulasi diri sehingga mengganggu integrasi 

sosial 

4. Respon unik terhadap imbalan (performencent), 

khususnya imbalan dari stimulasi diri. Anak merasa 

mendapatkan imbalan berupa hasil pengindraan terhadap 

perilaku stimulasi dirinya, baik berupa gerakan maupun 

berupa suara. Hal yang selalu menyebabkan dia 

mengulang perilaku secara khusus. 

 

2. Perkembangan Mental 

a. Konsep Dasar Perkembangan Mental 

Selama hidup manusia tidak pernah statis, sejak lahir 

sampai meninggal manusia selalu mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut dikenal dengan dua macam yaitu :  
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1). pertumbuhan yang diartikan sebagai perubahan yang 

bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya ukuran dan 

struktur. 

2). perkembangan yang diartikan sebagai perubahan 

kualitatif yaitu perubahan progresif, konheren, dan 

teratur.
40

 

Secara umum perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

manusia meliputi beberapa tipe, yaitu :  

1). perubahan ukuran yang meliputi perubahan fisik 

seperti bertambah tinggi, bertambah berat, besarnya 

organ-organ, dan sebagainya.  

2). perubahan proporsi, dapat diamati dari perbandingan 

antara ukuran-ukuran tubuh manusia yang mengalami 

perubahan. Ada bagian tubuh yang berkembang pesat, 

ada pula bagian tubuh yang berkembang lambat 

dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. 

3). hilangnya sifat-sifat atau keadaan-keadaan tertentu, 

misalnya hilangnya ramut dan gigi pada bayi, hilangnya 

sifat-sifat kekanak-kanakan, hilangnya gerakan-gerakan 

bayi yang tidak bermakna dan sebagainya.
41

 

b. Aspek-Aspek  Perkembangan Anak 

1. Periode perkembangan 

Masa perkembangan anak meliputi lima periode sebagai 

berikut :  
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a). periode pra-natal (sejak konsepsi sampai kelahiran) 

sebelum kelahiran, perkembangan berlangsung dengan 

sangat pesat, khususnya perkembangan fisiologis. 

b). periode infansi (sejak lahir sampai 10-14 hari) periode 

ini dinamakan dengan new born atau neo-natus yakni 

bayi menyesuaikan dengan lingkungan barunya.  

c). masa bayi (sejak usia 2 minggu hingga 2 tahun) 

periode ini bayi mulai belajar untuk mengendalikan otot-

ototnya dan bergerak sendiri.  

d). masa anak-anak (sejak usia 2 tahun sampai masa 

remaja) periode ini ditandai menjadi 2 bagian yakni, masa 

kanak-kanak awal (sejak usia 2 tahun sampai 6 tahun) 

periode ini merupakan masa prasekolah, pada maasa ini 

anak menguasai lingkungan dan mulai belajar untuk 

mengadakan penyesuaian sosial. Masa kanak-kanak akhir 

(sejak usia 6 sampai 13 tahun untuk anak perempuan dan 

14 tahun untuk anak laki-laki) dalam periode ini terjadi 

kematangan seksual dan mulai memasuki masa remaja. 

Perkembangan utama adalah sosialisasi.  

e). Masa pubertas (sejak usia 11sampai 16) periode ini 

merupakan masa tumpang tindih, dua tahun tumpang 

tindih dengan masa anak-anak dan dua tahun tumpang 

tindih dengan awal masa remaja.
42

 

Pada tabel dibawah akan dijelaskan tentang perbedaan 

perkembangan interaksi sosial anak normal dengan anak Autis:  

Tabel 2.1 

Perbandingan Perkembangan Interaksi Sosial 
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Perkemba

ngan 

normal 

Usia 

(bulan) 

Interaksi sosial 

2 -menggerakkan kepala dan mata 

untuk mencari arah suara 

-Senyum sosial 

 6 -Perilaku meraih sebagai wujud 

antisipasi untuk digendong 

- mengulangi tindakan ketika ditiru 

oleh orang dewasa 

 8 -Membedakan orang tua dari orang 

lain. 

-Memberi dan menerima permainan 

pertukaran objek dengan orang 

dewasa, misalnya main ciluk ba, 

melambaikan tangan sebagai tanda 

perpisahan. 

 12 - anak lebih sering memulai 

permainan  

- kontak visual anak dengan orang 

dewasa semakin meningkat saat 

bermain. 

 18 - mulai bermain dengan teman 

sebayanya dengan menunjukkan, 

memberikan, dan mengambil 

mainan.  

- Permainan soliter atau pararel 

masih sering dilakukan 
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 24 - Masa bermain dengan teman 

sebayanya berlangsung singkat. 

- Permainan dengan teman sebaya 

lebih banyak melibatkan motorik 

kasar (misalnya, bermain kejar-

kejaran) daripada berbagi mainan.  

 36 - Belajar mengambil giliran dan 

berbagi dengan teman sebaya 

- Masa interaksi kooperatif yang 

langgeng dengan teman sebaya 

- Pertengkaran dengan teman sebaya 

sering terjadi 

- Senang membantu orang tua 

mengerjakan pekerjaan rumah 

- Senang berlagak untuk membuat 

orang lain tertawa 

- Ingin menyenangkan orang tua 

  - Tawar menawar peran dengan 

teman sebaya dalam permainan 

sosio dramatik 

- Memiliki teman bermain favorit 

- Sudah mulai memiliki teman yang 

tidak disenangi dalam bermain  

  - Lebih berorientasi pada teman 

sebaya daripada orang dewasa 

- Sangat berminat menjalin 

persahabatan 

- Bertengkar dan saling mengejek 
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dengan teman sebaya bisa terjadi. 

- Dapat mengubah dari pemimpin ke 

pengikut saat bermain dengan 

teman sebaya 

Perkemba

ngan 

dalam 

autisme 

6 - Kurang aktif daripada bayi normal 

- Sebagian kecil cepat marah 

- Sedikit sekali kontak mata 

- Tidak ada respon antisipasi secara 

sosial 

 8 - Sulit reda saat marah 

- Sekitar sepertiga diantaranya sangat 

menarik diri dan mungkin secara 

aktif menolak interaksi 

- Sekitar sepertiga diantaranya 

menerima perhatian tetapi, sangat 

sedikit mulai berinteraksi 

 12 - Sosiabilitas sering kali menurun 

disaat anak mulai berjalan dan 

merangkak 

- Tidak ada kesulitan pemisahan 

 24 - Biasanya membedakan orang 

tuanya dari orang lain, tetapi sangat 

sedikit afeksi yang diapresiasikan  

- Lebih suka menyendiri 

- Mungkin mengembangkan 

ketakutan yang besar 

 36 - Tidak bisa menerima anak-anak 

lain 
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- Memiliki sensitivitas yang 

berlebihan 

- Tidak bisa memahami makna dan 

hukuman 

 48 - Tidak dapat memahami aturan 

dalam permainan dengan teman 

sebayanya 

 60 - Lebih berorientasi terhadap orang 

dewasa daripada teman sebayanya. 

 Berdasarkan tabel diatas jelas bahwa  anak autis dalam 

tumbuh kembangnya memiliki banyak perbedaan dengan anak 

normal bahkan, bisa dilihat ketika anak masih diusia yang sangat 

belia. 

Pada tabel selanjutnya akan dijelaskan tentang perbedaan 

anak dalam berkomunikasi sejak usia balia hingga masa kanak-

kanak. 

Tabel 2.2 

Perbandingan Perkembangan Komunikasi 

Perkembangan 

Normal 

Usia 

(bulan) 

Komunikasi 

2 - Suara-suara vokal mendekuk 

6 - Mulai bertatap muka 

- Dominasi suara vokal pada 

pembicaraannya 

- Suara-suara konsonan mulai 

muncul 

8 - Berbagai intonasi dalam ocehan 

- Mengocehkan potongan-



43 
 

potongan kata secara berulang-

ulang, misalnya ba ba ba ba, ma 

ma ma ma ma 

- Gerakan menunjukkan mulai 

muncul 

 12 - Kata-kata pertama mulai muncul 

- Menggunakan bahasa tubuh, 

vokalisasi untuk mendapatkan 

perhatian 

- Menunjukkan benda-benda dan 

mengajuan permintaan 

 18 - Memiliki 3-50 kosa kata 

- Bertanya pertanyaan yang 

sederhana 

- Perluasan makna kata yang 

berlebihan, misalnya “papa” 

untuk semua laki-laki 

- Menggunakan bahasa untuk 

menanggapi, meminta sesuatu 

dan tindakan serta mendapatkan 

perhatian. 

 24 - Kadang-kadang menggabungkan 

3-5 kata 

- Bertaya pertanyaan yang 

sederhana misalnya, “dimana 

papa?” 

- Menggunaka kata “ini” disertai 

perilaku menunjuk 
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- Menyebut diri sendiri dengan 

nama, bukannya dengan kata 

“saya” 

- Tidak dapat mempertahankan 

topik pembicaraan 

 36 - Kosakata sekitar 1000 kata 

- Banyak bertanya untuk 

melanjutkan interaksi daripada 

mencari informasi 

48 - Mulai menggunakan struktur 

kalimat yang kompleks 

- Dapat mempertahankan topik 

pembicaraan dan menambah 

informasi baru 

- Bertanya pada orang lain untuk 

menjelaskan ucapan-ucapan 

- Menyesuaikan kualitas bahasa 

dengan pendengar, misalnya 

menyederhanakan bahasa saat 

berbicara dengan anak berusia 2 

tahun.  

 60 - Mengembangkan kemampuan 

memahami lelucon dan sindiran 

- Mengenali kerancuan verbal 

Perkembangan 

Autisme 

6 - Tangisan sulit dipahami 

8 - Ocehan yang terbatas atau tidak 

normal 

- Tidak ada peniruan bunyi, 
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bahasa tubuh, dan ekspresi. 

12 - Kata-kata pertama mungkin 

muncul atau tidak bermakna 

- Sering menangis keras-keras tapi 

sulit dipahami 

24 - Biasanya kurang dari 15 kata 

- Kata-kata muncul kemudian 

hilang 

- Bahasa tubuh tidak berkembang 

- Seidkit menunjuk pada benda 

 36 - Kombinasi kata-kata jarang 

- Tidak ada penggunaan bahasa 

yang bersifat kreatif 

- Ada tekanan suara yang aneh 

- Separo atau lebih tanpa ucapan-

ucapan yang bermaka 

- Menarik tangan orang tuanya 

membawanya ke suatu objek 

- Pergi ke tempat yang sudah 

biasa dan menunggu utuk 

mendapatkan sesuatu 

48 - Sebagian kecil dapat 

mengkombinasikan dua atau tiga 

kata secara kreatif 

- Meniru iklan TV 

- Membuat permintaan 
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Tabel dibawah ini menjelaskan tentang perbandingan 

perkembangan perilaku anak dari usia balita hingga memasuki 

masa kanak-kanak 

Tabel 2.3 

Perbandingan Perkembangan Perilaku 

Perkembangan 

Normal 

Usia 

(bulan) 

Perilaku  

 6 - Perilaku tidak berbeda terhadap 

sebuah benda pada saat yang 

sama 

 8 - Perilaku dibedakan berdasarkan 

karakteristik benda. 

Menggunakan dua buah benda 

dalam kombinasi (tidak tepar 

digunakan secara sosial)  

 12 - Perilaku terhadap benda sesuai 

secara sosial (kegunaan benda). 

Dua benda atau lebih 

dihubungkan secara tepat 

 18 - Sering berperilaku simbolik 

(pura-pura minum, berbicara 

ditelephon, dan lainnya) 

 24 - Sering menerapkan permainan 

pura-pura dengan boneka, 

mainan binatang (misalnya, 

memberikan makanan boneka 

atau binatang) 

- Perilaku pura-pura tidak terbatas 
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pada kegiatan sehari-hari 

(misalnya, pura-pura 

menyetrika) 

- Rangkaian perilaku pura-pura 

berkembang (memberi makan 

boneka, menimang, dan 

membaringkannya ditempat 

tidur) 

- Berpura-pura main tembak-

tembakan dengan benda yang 

ada 

 36 - Permainan simbolik yang sudah 

direncanakan lebih dahulu 

memberitahukan maksudnya dan 

mencari benda yang dibutuhkan 

untuk itu. 

- Mencari benda pengganti 

(misalnya, menggunakan kotak 

sebagau pengganti mobil) 

- Benda diperlakukan sebagai alat 

yang dapat melakukan kegiatan 

bebas (misalnya, boneka dibuat 

agar dapat mengangkat gelas 

sendiri) 

 48 - Permainan sosiodramatis, pura-

pura bermain dengan dua anak 

atau lebih 

- Menggunakan pantonim untuk 
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mewakili benda yang diperlukan 

(misalnya, pura-pura 

menuangkan air karena tidak ada 

teko) 

 60 - Bahasa berperan penting dalam 

menciptakan tema, 

menegosiasikan peran dan 

bermain drama 

Perkembangan 

dalam Autis 

8 - Pengulangan gerakan motorik 

mungkin mendominasi kegiatan 

secara sadar 

12 - Agak penasaran terhadap 

lingkungan 

36 - Terus-menerus menjilat benda-

benda 

- Tidak ada permainan sombolik 

- Terus menerus melakukan gerak 

reperitif, seperti mematung, 

memutar, berjingkrak, dan 

lainnya. 

- Kekaguman visual terhadap 

benda, menatap cahaya lampu, 

dan lainnya. 

48 - Penggunaan fungsional terhadap 

benda-benda 

- Beberapa aksi langsung terhadap 

boneka atau orang lain 

kebanyakan melibatkan anak-
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anak sebagai perantara 

- Permainan simbolik jika ada 

masih terbatas dan sederhana 

serta diulang-ulang 

- Tidak dapat mengkombinasikan 

alat permainan dalam bermain 

 60 - Tidak dapat berpantomim 

- Tidak dapat sosiodrama 

 

Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang 

memiliki kebutuhan khusus (Autis) sudah dapat dilhat ketika anak 

menginjak usia dini. Perbedaan ini agar dapat diketahui oleh orang 

tua, agar segera memberikan penanganan kepada anak. 

  

C. Metode dan Terapi Belajar Anak Autis 

1. Metode Belajar Anak Autis 

Dalam menghadapi pelajaran disekolah dimana dibutuhkan 

abstraksi dan pemecahan masalah, akibat dari kurang sensitivitasnya 

terhadap penggunaan konteks, para penyandang autisme akan 

mengalami kesulitan. Artinya disini, bahwa anak-anak autisme yang 

karakteristiknya adalah pengumpulan data, dalam bentuk fragmen-

fragmen, membutuhkan strategi belajar yang berbeda dengan anak 

lain jika harus melakukan abtraksi, penalaran, dan pemecahan 

masalah. Strategi guru sendiri dalam menyampaikan bisa dengan 

pendekatan individual yang penerapannya bisa dilakukan ketika anak 

autis sedang tantrum, maka guru mendekati anak dengan pendekatan 

individual sehingga anak akan merasa diperhatikan. Anak-anak perlu 

diajarkan per tahap bagaimana mengambil kesimpulan atau abstraksi, 
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penalaran dan membuat keputusan-keputusan guna mengambil 

langkah solusi.
43

 

Penyandang autisme akan sangat baik dalam mengambil 

langkah-langkah yang pasti, yang teratur. Akan tetapi, janganlah 

diminta melakukan penyesuaian yang cepat serta kompleks, atau 

melakukan perubahan guna penyesuaian. Hal seperti ini akan 

menyebabkan kepanikan.
44

 

Secara etimologi, metode dalam bahasa arab di kenal dengan 

istilah thariqah yang berarti langkah-langkah strategi yang di 

persiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara 

terminologi, para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut: 

a. Hasan Langgulung, mendefinisikan bahwa metode adalah 

cara atau jalan yang harus di lalui untuk mencapai tujuan 

pendidikan.  

b. Abd. Al-Rahman Ghunaimah, mendefinisikan bahwa metode 

adalah caracara yang praktis dalam mencapai tujuan 

pengajaran.  

c. Ahmad Tafsir, mendefinisikan bahwa metode mengajar 

adalah cara yang penting tepat dan cepat dalam mengajarkan 

mata pelajaran.
45

 

Metode yang digunakan guru dalam memberikan 

pembelajaran terhadap adalak autis menggunakan metode floor time , 

metode ini dinilai dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak 

autis dalam berinteaksi disekolah, terutama dalam menerima 

pembelajaran yang diberikan guru dan berinteraksi dengan 
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lingkungan.
46

 Dalam penerapan metode floor time lebih menekankan 

pada interaksi pembelajaran yang bermakna secara emosional dengan 

menggunakan kapasitas perkembangan dasar anak. Dalam metode ini 

lebih membangun landasan-landasan untuk perkembangan sehat 

meski hanya mengelola tiga perilaku yang tampak. 
47

 

Metode yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar 

anak berkebutuhan khusus tentu tak berbeda jauh dengan anak pada 

umumnya, guru menggunakan metode ceramah, keteladanan  juga 

metode drill. Metode ceramah merupakan metode mengajar dengan 

menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada 

sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode 

ini juga disebut dengan metode kuliah atau metode pidato. Dalam 

metode ini yang perlu diperhatikan adalah, hendaknya ceramah yang 

diberikan oleh guru mudah dimengerti oleh siswanya, mudah 

diterima dan mampu menstimulus pendengar (peserta didik) untuk 

melakukan hal-hal yang baik dan benar dari isi ceramah yang 

diberikan guru tadi.
48

  

Metode keteladanan atau “uswah hasanah” adalah hal-hal 

yag perlu ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain yang 

memiliki nilai positif. Sehingga yang dikehendaki dengan 

keteladanan disini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai 
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alat pendidikan agama islam yaitu keteladanan yang baik, sesuai 

dengan pengertian  “ uswatun hasanah”.
49

  

metode drill biasanya diberikan guru agar peserta didik 

mengulas pelajarannya dirumah. Metode drill sendiri dalam buku 

Nana Sudjana adalah kegiatan melakukan hal yang sama, berulang-

ulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk 

menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi permanen. Ciri 

khas dari metode drill adalah kegiatan berupa pengulangan berkali-

kali dari suatu hal yang sama.
50

 

Menurut novita dalam jurnal yang dikutip oleh Jaja Suteja 

menyebutkan metode yang dapat digunakan terhadap penderita 

autisme akibat dari kesalahan bentuk prilaku sosial dilakukan dengan 

metode terapi :  

a. Metode terapi Applied behavioral analysis (ABA) 

ABA adalah jenis terapi yang telah lama dipakai, telah 

dilakukan penelitian dan didisain khusus untuk anak autis. 

metode yang dipalai dalam terapi ini adalah dengan 

memberikan positive reinforcement (hadiah dan pujian) 

b. Metode terapi TEACCH 

TEACCH adalah Treatmen an education of autistic and 

Related Communication handicapped Chidren,  yaitu metode 

yang dilakukan dalam mendidik anak autis dengan 

menggunakan kekuatan relatifnya pada hal tersebut terstruktur 

dan kesenangannya pada rutinitas dan hal-hal yang dapat 
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diperkirakan dan relatif mampu berhasil pada lingkungan 

yang visual dibanding yang auditori. 
51

 

Kesimpulan dari metode yang dipakai guru dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik adalah dengan 

menyesuaikan kebiasaaan yang di pakai anak dan membuat 

anak senang belajar serta dapat menerima materi pelajaran. 

2. Terapi bagi anak Autis 

 Menurut Handojo yang dikutip dalam jurnal Jaja Suteja 

mengemukakan tentang penanganan terpadu yang dilakukan 

penderita autis dalam menggunakan terapi : 

a. Terapi Perilaku, Terapi perilaku digunakan untuk 

mengurangi perilaku yang tidak lazim. Terapi perilaku ini 

dapat dilakukan dengan cara terapi okuvasi, dan terapi 

wicara. Terapi okuvasi dilakukan dalam upaya membantu 

menguatkan, memperbaiki dan menibngkatkan keterampilan 

ototnya. Sedangkan terapi wicara dapat menggunakan 

metode ABA (Applied Behaviour Analysis).
52

 

b. Terapi Wicara, Hampir semua anak dengan autisme 

mempunyai kesulitan dalam bicara dan berbahasa. Biasanya 

hal inilah yang paling menonjol, banyak pula individu 

autistic yang non-verbal atau kemampuan bicaranya sangat 

kurang. Terkadang bicaranya cukup berkembang, namun 

mereka tidak mampu untuk memakai bicaranya untuk 

berkomunikasi/berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini 
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terapi wicara dan berbahasa akan sangat menolong, aktivitas-

aktivitas yang menyangkut tahapan bahasa ini antara lain: 

1). Phonology (bahasa bunyi),  

2). Semantic (kata), termasuk pengembangan kosakata 

3). Morphology (perubahan pada kata) 

4). Syntax (kalimat) termasuk tata bahasa 

5). Discourse (pemakaian bahasa dalam konteks yang 

lebih luas) 

6). Metalinguistics (bagaimana cara bekerjanya suatu 

bahasa),  

7). Pragmatics (bahasa dalam konteks sosial).
53

 

c. Terapi Biomedik, Terapi biomedik yaitu dengan cara 

mensuplay terhadap anak-anak autis dengan  pemberian obat 

dari dokter spesialis jiwa anak. Jenis obat, food suplement 

dan vitamin yang sering dipakai saat in adalah risperidone, 

ritalin, haloperidol, pyrodoksin, DMG, TMG, magnesium, 

Omega-3, dan Omega-6 dan sebagainya.
54

  

d. Terapi Perkembangan, Floortime, Son-rise dan RDI 

(Relationship Developmental Intervention) dianggap sebagai 

terapi perkembangan. Artinya anak dipelajari minatnya, 

kekuatannya dan tingkat perkembangannya, kemudian 

ditingkatkan kemampuan sosial, emosional dan 

intelektualnya. Terapi perkembangan berbeda dengan terapi 

perilaku seperti ABA (Applied Behavioral Analysis) yang 

lebih mengajarkan keterampilan yang lebih spesifik. Son- rise 

program ini berdasarkan pada sikap menerima dan mencintai 
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tanpa syarat pada anak-anak autistik. Diciptakan oleh 

orangtua yang anaknya didiagnosa menderita autisme tetapi 

karena program latihan dan stimulasi yang intensif dari 

orangtua, anak dapat berkembang tanpa tampak adanya 

tanda-tanda autistik.
55

  

e. Terapi Sosial, seorang terapis harus membantu memberikan 

fasilitas pada anak-anak autis utnuk bergaul dengan teman-

teman sebayanya dan mengajari cara-caranya secara 

langsung, karena biasanya anak-penyandang autis memiliki 

kelemahan dalam bidang komunikasi dan interaksi.
56

   

f. Terapi Fisik, Fisioterapi bagi anak-anak autis bertujuan untuk 

mengembangkan, memelihara, dan mengembalikan 

kemampuan maksimal gerak dan fungsi anggota tubuh 

sepoanjang kehidupannya. Dalam terapi ini, terapis harus 

mampu mengembangkan seoptimal mungkin kemampuan 

gerak anak, misalnya gerakan menekuk kaki, menekuk 

tangan, membungkuk berdiri seimbang, berjalan hingga 

berlari.
57

  

g. Terapi Visual, Individu autistik lebih mudah belajar dengan 

melihat (visual learners/visual thinkers). Hal inilah yang 

kemudian dipakai untuk mengembangkan metode belajar 

komunikasi melalui gambar-gambar, misalnya dengan 

metode PECS (Picture Exchange Communication System). 

Beberapa video games bisa juga dipakai untuk 

mengembangkan keterampilan komunikasi. Strategi Visual 
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dipilih agar anak lebih mudah memahami berbagai hal yang 

ingin disampaikan. Biasanya, anak akan diperkenalkan pada 

berbagai aktivitas keseharian, larangan-aturan, jadwal dan 

sebagainya lewat gambar-gambar. Misalnya, gambar urutan 

dari cara menggosok gigi, mencuci tangan, dan sebagainya. 

Dengan Strategi Visual, diharapkan anak bisa memahami 

situasi, aturan, mengatasi rasa cemas, serta mengantisipasi 

kondisi yang akan terjadi. Berbagai perilaku yang seringkali 

menyulitkan, seperti sulit berpindah dari satu aktivitas ke 

aktivitas lain, sulit memahami urutan suatu aktivitas, rasa 

marah atau cemas bila tidak tahu apa yang akan dikerjakan 

atau terjadi, dan sebagainya, bisa diminimalkan.
58

  

h. Terapi Medikamentosa, Menurut dr. Melly Budiman (dalam 

Yusuf, 2007), pemberian obat pada anak harus didasarkan 

pada diagnosis yang tepat, pemakaian obat yang tepat, 

pemantauan ketat terhadap efek samping dan mengenali cara 

kerja obat. Perlu diingat bahwa setiap anak memiliki 

ketahanan yang berbeda-beda terhadap efek obat, dosis obat 

dan efek samping. Oleh karena itu perlu ada kehati-hatian 

dari orang tua dalam pemberian obat yang umumnya 

berlangsung jangka panjang. Saat ini pemakaian obat 

diarahkan untuk memperbaiki respon anak sehingga 

diberikan obat-obat psikotropika jenis baru seperti obat-obat 

antidepressan SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) 

yang bisa memberikan keseimbangan antara neurotransmitter 

serotonin dan dopamine. Yang diinginkan dalam pemberian 
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obat ini adalah dosis yang paling minimal namun paling 

efektif dan tanpa efek samping. Pemakaian obat akan sangat 

membantu untuk memperbaiki respon anak terhadap 

lingkungan sehingga ia lebih mudah menerima proses terapi 

lainnya. Bila kemajuan yang dicapai cukup baik, maka 

pemberian obat dapat dikurangi bahkan dihentikan.
59

  

i. Terapi bermain, Terapi betrmain bertujuan agar anak-anak 

autis selalu memiliki sikap yang riang dan gembira terutama 

dalam kebersamannya dengan teman-teman sebayanya. Hal 

ini sangat berguna untuk membantu anak autisme dapat 

bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya.
60

 

j. Terapi Sensory Integration 

Terapi ini adalah terapi untuk memperbaiki cara otak 

menerima, mengatur, dan memproses semua input 

sensoris yang diterima oleh panca indera, indera 

keseimbangan dan indera otot. Anak yang mengalami 

gangguan perilaku seperti autisme, akan mengalami 

kesulitan dalam menerima dan mengintegrasikan beragam 

input yang disampaikan otak melalui inderanya. 

Akibatnya, otak tidak dapat memproses input sensoris 

dengan baik. Dengan begitu, otak juga tidak dapat 

mengatur perilaku anak agar sesuai dengan 

lingkungannya. Dalam terapi ini, anak akan dibimbing 

untuk melakukan berbagai aktivitas. Biasanya digunakan 

alat-alat tertentu di bawah bimbingan terapis. Semua 

peralatan itu memang dirancang secara khusus untuk 
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memberi input sensorik melalui indera. Misalnya, pada 

kulit dan sebagian selaput lendir, otot dan persendian, 

telinga tengah, mata, lidah serta selaput lendir hidung. 

Aktivitas sensori integrasi merangsang koneksi sinaptik 

yang lebih kompleks, dengan demikian bisa meningkatkan 

kapasitas untuk belajar. Melalui terapi Sensory Integration 

kemampuan anak dalam menerima, memproses dan 

menginterpretasi input-input sensoris baik dari luar 

maupun dalam dirinya akan diperbaiki. Dengan begitu 

anak dapat lebih baik bereaksi terhadap lingkungan.
61

 

Terapi yang dipakai untuk anak berkebutuhan khusus (autis) 

yang efisien menurut peneliti adalah dengan menyesuaikan kebiasaan 

anak dalam bertingkah laku. Apabila anak menyukai belajar dengan 

cara bermain, maka guru dan orang tua harus memahaminya agar 

anak mampu belajar dan menerima materi dengan baik.  

 

D. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Anak Autis 

Pembelajaran pendidikan agama islam yang diterapkan dalam 

pendidikan anak yang memiliki kebutuhan khusus didasarkan oleh pendidikan 

karakter yang telah disusun oleh pemerintah dalam undang-undang nomer 4 

tahun 2017. Tujuan pembelajaran untuk membantu anak mengembangkan 

ranah pendidikan sebagai sasaran akhir pembelajaran berupa pencapaian, 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan psikomotorik tertentu dari setiap peserta 

didik dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan.  

Anak penyandang autis haruslah memiliki pembelajaran yang benar 

dan sesuai dengan kondisi siswa. Seperti dijelaskan Muchafid dalam buku 

pendidikan dasar anak autis karangan Bandi Delphie ada empat pembelajaran 

khusus yang dibutuhkan guru dalam mengajar penyandang autis.  
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1. Diperlukan adanya strategi untuk belajar dalam setting kelompok 

2. Perlu menggunakan beberapa teknik didalam menghilangkan 

perilaku negatif yang muncul dan mengganggu kelangsungan 

proses belajar secara keseluruhan (stereotip) 

3. Guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal 

dengan berbagai bantuan 

4. Guru terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman dan 

menyenangkan bagi anak, sehingga tingkah laku anak dapat 

dikendalikan pada hal yang diharapkan.
62

 

Selanjutnya Susman dalam Dyah Puspita menambahkan, lima  cara 

penyandang autis dalam belajar yakni : 

1. Rote leaner 

Anak memakai cara ini cenderung menghafal informasi apa 

adanya, tanpa memahami arti simbol yangmereka hafalkan. 

2. Gestalt leaner 

Anak menghafal kalimat secara utuh tanpa mengerti perkata yang 

terdapat dikalimat tersebut, anak hanya menghafal secara global.  

3. Vusual leaner 

Anak belajar dengan visual senang melihat buku, menggambar 

atau menonton. Pada umumnya anak lebih mudah mencerna 

informasi yang dapat mereka lihat, daripada informasi yang 

hanya dapat mereka dengar 

 

 

4. Hands-on leaner 

Anak dengan cara belajar ini, senang mencoba-coba dan biasanya 

mendapat pengetahuan melalui pengalamannya. Mulanya ia tidak 

mengetahui apa arti kata “buka”  tetapi setalah anda letakkan 
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tangannya di pegangan pintu dan membentu tangannya sambil 

mengatakan “buka’, ia segera mengetahui buka. 

5. Auditory leaner 

Anak dengan cara belajar ini mendengarkan orang lain berbicara. 

Ia mendapatkan informasi melalui pendengaran. Jarang sekalu 

anak autis bergantung sepenuhnya pada cara belajar ini dan 

biasanya menggabungkan dengan cara belajar yang lain. tanpa 

mengetahui bahwa setiap individu autis memiliki cirikhas yang 

berbeda.
63

 

Dalam memberikan pelajaran pendidikan agama islam disekolah 

guru tak hanya dituntut untuk bisa menguasai materi, akan tetapi guru 

diharuskan memiliki strategi-strategi khusus dan guru mampu menguasai 

kelas atau lingkungan agar anak mampu menerima materi dengan baik.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis 

dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, 

mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untukmemperolah 

pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan yang sedang dihadapi.
1
 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat di SLB 

Nurasih yang bertempat di Kampung Utan, Ciputat, Tangerang 

Selatan. Penulis memfokuskan penelitian pada anak berkebutuhan 

khusus yakni anak Autis. penelitian dilakukan selama 10 bulan 

terhitung dari tgl 23 Oktober 2018 sampai dengan 5 Agustus 2019. 

Pada tanggal penulis melakukan observasi awal untuk mengajukan 

seminar proposal.  

Tabel 3.1 

Siklus Penelitian 

N

o  

Jenis 

kegiatan  

O

kt

ob

er-

no

ve

m

be

r 

Maret April Mei Juni Juli  Agustus  
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1 Observasi 

dan 

Dokumenta

si 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 Membuat 

judul 

                          

3 Membuat 

proposal 

                          

4 Seminar 

proposal 

                          

5 Perbaikan 

proposal 

                          

6 Observasi 

lanjutan dan 

okumentasi 

                          

7 Wawancara 

dan 

dokumentasi 

                          

8 Penyusunan 

skripsi 

                          

 

 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang dilakukan penulis termasuk jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Qualitatif reserch) adalah 

suatu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual atau berkelompok.
2
 Penelitian kualitatif 

merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fakta tentang 

                                                           
2
 Nana Saodih Sukmadinata Metodologi Penelitian Pendidikan (PT remaja 

Rosdakarya : 2016). H. 60 



63 
 

apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lainnya.  

Objek penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) yang dimaksud sebagai penelitian yang dilakukan dilokasi 

yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat fenomena 

atau perilaku yang terjadi dilapangan. Adapun pendekatan yang yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 

fenomenologis, yaitu dimana peneliti berusaha memahami arti 

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang yang berbeda disituasi 

tertentu. Hal tersebut untuk menelusuri fenomena dan memperoleh 

data yang ada dilapangan terkait dengan “Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap Perkembangan Mental Anak Autis (Studi 

Kasus di SLB Nurasih Ciputat, Tangerang Selatan).” 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek 

dimana data tersebut diperoleh.
3
 Adapun dalam penelitian ini, peneliti 

mengelompokkan sumber data menjadi dua bentuk data, yaitu : 

1. Primer 

Sumber primer adalah sumber data langsung memberikan 

data.
4
 Data primer yaitu data utama yang diambil dari 

informan dengan menggunakan instrumen observasi dan 

wawancara langsung dengan kepala sekolah SLB Nurasih 

Ciputat, guru pendidikan agama islam di SLB Nurasih 

Ciputat, walikelas SLB Nurasih, serta dua siswa kelas VIII 
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dan satu siswa kelas VII SLB Nurasih Ciputat, yang berkaitan 

dengan peran guru pendidikan agama islam terhadap 

perkembangan mental anak Autis di SLB Nurasih Ciputat. 

2. Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung  

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau melalui dokumen.
5
 Data sekunder yang akan 

penulis gunakan, yaitu : Data yang bersifat pendukung yang 

bersumber dari dokumen-dokumen serta hasil wawancara 

yang dilakukan untuk mendukung.  Data utama sekunder ini 

diperoleh dari data yang diambil dari sejarah berdiri dan 

berkembangnya, letak geografis, keadaan guru dan anak 

berkebutuhan khusus di SLB Nurasih Ciputat khususnya anak 

Autis. 

 

D. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dalam, 

berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Jika dilihat dari 

settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural 

setting). Pada laboratorium dengan metode eksperimen dirumah, 

dijalan, dan lain-lain.
6
 

                                                           
5
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&D), (Bandung : Alfabeta, 2010), Cet. 10, h 225 
6
 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D), (Bandung : Alfabeta, 2010), Cet. 10, h. 224 
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Metode pengumpulan data digunakan untuk untuk 

memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan 

dengan studi literatus atau kepustakaan (library research) 

maupun data yang dihasilkan dari lapangan (field research). 

Adapunmetode pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke 

lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, 

tujuan, dan perasaan.
7
 Menurut Sukardi, observasi adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca 

idera yaitu indera penglihatan sebagai alat bantu utamanya 

untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indera 

biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan 

kondisi lapangan antara lain, buku catatan, kamera, cheklist 

yang berisi objek yang harus diteliti dan lain sebagainya.
8
 

Pelaksanaan penelitian selalu dimulai dengan 

observasi, observasi secara umum terhadap calon objek 

penelitian, tahap ini dilakukan untuk memperoleh transparansi 

tentang apa sebenarnya yang harus dilakukan apabila objek 

tersebut benar-benar dijadikan objek penelitian. Tahap ini 

amat bermanfaat bagi sebuah keputusan, jadi atau tidaknya 

                                                           
7
 M. Djunaidi Ghoni Dan Fauzan Alhanshur, Metode Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta : Ar Ruz Media,2012), h.165 
8
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2003), h. 78 
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penelitaian dilaksanakan.
9
 Observasi ini digunakan untuk 

melihat langsung bagaimana kegiatan-kegiatan dan peran 

guru pendidikan agama islam di SLB Nurasih Ciputat. 

Dalam tabel dibawah dijelaskan tentang observasi 

awal peneliti terhadap anak berkebutuhan khusus Autis di 

SLB NurAsih Ciputat.  

Tabel 3.2 

Observasi Siswa SLB Nurasih 

Variabel Aspek Indikator Descriptor 
ket 

Ya  Tidak  

Kesiapan 

Belajar  

a). Fisik  Cacat 

Tubuh 

Mampu 

berinteraksi 

dengan teman 

√  

Mampu 

berbicara 

dengan lancar 

 √ 

Sering 

mengeluarka

n air liur 

√  

 b). 

Psikis   

Kesiapan  Duduk 

dengan 

tenang ketika 

pembelajaran 

berlangsung 

√  

                                                           
9
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan 

ilmu sosial lainnya, (Kencana : Jakarta, 2017), cet. Ke-2  h. 138  
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Sulit 

berkonsentras

i 

√  

  Kematan

gan  

Anak 

merespon 

pelajaran 

yang 

diberikan 

oleh guru 

√  

Anak 

menangkap 

dan 

mempraktekk

an pelajaran 

yang 

diberikan 

guru 

√  

Anak 

mengerjakan 

tugas yang 

berikan oleh 

guru 

√  

  Perhatian  Menyimak 

penjelasan 

yang 

diberikan 

oleh guru 

√  

Mencatat √  
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pelajaran 

yang 

diberikan 

oleh guru 

Pembelajaran PAI Persiapa

n  

Wudhu √  

Shalat dhuha 

Membaca 

Shalawat 

bersama  

Menghafal 

pelajaran 

sebelumnya 

Materi 

pembelajaran 

PAI 

 Penutup     

 

 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk 

teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam 

penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
10

 Wawancara 

adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan secara 

sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang 

telah ditentukan. Dalam wawancara penulis dapat 

                                                           
10

 Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (PT Remaja 

Rosdakarya : 2016), h. 216 
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menggunakan dua jenis, yaitu wawancara terpimpin 

(wawancara terstruktur) dan wawancara tidak terpimpin 

(wawancara bebas).
11

 

Wawancara ini digunakan untuk menggali data yang 

berkaitan dengan perkembangan mental anak autis yang 

dilakukan oleh guru pendidikan agama islam di SLB Nurasih 

Ciputat. 

Tabel dibawah ini berisi tentang wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala sekolah, Guru 

Pendidikan Agama Islam, wali kelas serta siswa autis SLB 

Nurasih Ciputat. 

Tabel 3.3 

Pertanyaan Wawancara  

No Subjek Pertanyaan 

1 Kepala Sekolah 1. Kurikulum apa yang 

digunakan di SLB Nurasih 

Ciputat? 

2. Apakah ada kegiatan khusus 

yang dilakukan pihak sekolah 

untuk guru khususnya guru 

pendidikan agama islam? 

3. Program apa saja yang telah 

dipersiapkan sekolah untuk 

mendukung perkembangan 

mental anak berkebutuhan 

khusus? 

                                                           
11

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), Cet.6, h.82 
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4. Apakah sekolah memiliki 

program khusus untuk anak 

yang memiliki bakat dalam 

hal kePAIan? 

5. Apakah setiap peserta didik 

yang masuk kesekolah harus 

memiliki surat dari psikolog? 

6. Apakah ada koordinasi antara 

pihak sekolah dan orang tua 

pembelajaran pendidikan 

agama islam? 

7. Bagaimana gambaran umum 

sekolah Nurasih SLB 

Ciputat? 

a. Sejarah berdirinya sekolah 

SLB Nurasih Ciputat 

b. Visi, misi, dan tujuan SLB 

Nurasih Ciputat 

c. Keadaan pendidikan dan 

kependidikannya. 

d. Struktur organisasi 

2.  Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI) 

1. Bagaimana cara anak autis 

dalam menerima pelajaran 

pendidikan agama islam di 

SLB Nur Asih Ciputat? 

2. Metode apa yang biasanya 

digunakan guru dalam 

menyampaikan pelajaran 
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pendidikan agama islam di 

SLB Nurasih ciputat? 

3. Kegiatan apa saja yang 

dilakukan dalam 

mengembangkan kemampuan 

anak dalam mengingat 

pelajaran pendidikan agama 

islam? 

4. Bagaimana cara guru dalam 

membantu interaksi sosial 

anak autis? 

5. Bagaimana cara 

menumbuhkan semangat 

belajar agama anak autis? 

6. Apa kendala dalam 

menyampaikan pelajaran 

pendidikan Agama Islam di 

SLB Nurasih Ciputat? 

7. apakah anak autis disekolah 

dapat berinteraksi dengan 

anak lain yang memiliki 

kebutuhan yang berbeda? 

 

3.  Wali Kelas  1. Apakah ada kendala yang 

berhubungan dengan kegiatan 

didalam maupun diluar kelas? 

2. Bagaimana cara memberikan 

penilaian terhadap anak autis 
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dana anak yang memiliki 

kebutuhan lain ? 

3. Metode apa yang paling 

sering digunakan guru dalam 

menyampaikan pembelajaran 

dikelas? 

4. Apakah kebutuhan khusus 

mempengaruhi terhadap 

peringkat siswa? 

5. Bagaimana cara memberikan 

penilaian terhadap anak autis? 

6. Bagaimana cara 

meningkatkan motivasi anak 

yang memiliki kebutuhan 

khusus (autis)?  

4.  Peserta didik  1. Apakah kamu senang 

dengan pelajaran 

pendidikan agama islam? 

2. Apakah kamu telah 

mempraktekkan pelajaran 

PAI dirumah? 

3. Apakah kamu senang 

membaca AlQur’an? 

4. Apakah kamu hanya 

mempraktekkan 

pendidikan agama islam 

disekolah saja? 
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3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dsb.  

Dibandingkan dengan metode lain, metode ini tidak begitu 

sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih 

tetap berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati 

bukan benda hidup tetapi benda mati.
12

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis menurut Iskandar berarti melakukan kajian untuk 

menilai strukur suatu fenomena. Analisis dilaksanakan dengan 

melakukan telaah terhadap fenomena-fenomena secara keseluruhan, 

maupun bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena 

tersebut serta hubungan keterkaitan diantara unsur fenomen. Bogdan 

dan taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang mencari 

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide 

seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuanpada ide itu.
13

 Menurut Sopyan Effendi dan 

Mastri Singgarimbun sebagaimana dikutip oleh Saipul Annur adalah 

proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diintreprestasikan.
14

 Analisis data melibatkan pengerjaan data, 

organisasi data, pemilahan menjadi satu-satuan tertentu, sintesis data, 

                                                           
12

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : 

PT Rineka Cipta, 2006), Cet.12, h. 231 
13

 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan  dan  Sosial, (Jakarta : Referensi, 2013), 

h. 257-258 
14

 Amirul Hadi dan Haryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : CV 

Pustaka Setia 2005), h. 110 



74 
 

pelacakan pola, penemuan hal-hal penting  dan dipelajari, dan 

penentuan apa yang harus dikemukaan kepada orang lain. 

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan 

dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan 

dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. adapun prosedur pengembangan data kualitatif 

adalah  

1. Menganalisis data lapangan (reduksi data) 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal 

pokok yang memfokuskan pada hal-hal penting, kemudian 

dicari tema dan polanya. Sehingga dapat memberikan 

gambaran secara jelas yang dapat mempermudah peneliti 

untuk melakukan penelitian selanjutnya.
15

 Data hasil 

penelitian yang akan direduksi adalah data hasil dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan 

peneliti di SLB  Nurasih Ciputat yang berisi tentang peran 

guru pendidikan agama islam terhadap perkembangan mental 

anak berkebutuhan khusus(Autis). 

2. Data display (penyajian data),  

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dalam bentuk singkat, bagan, hubungan kategori, 

flowcard, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka 

akan memudahkan memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

                                                           
15

 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D), (Bandung : Alfabeta, 2010), Cet. 10, h. 92 
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difahami tersebut. Miles dan huberman selanjutnya 

menyarankan dalam melakukan display data sekain dengan 

teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network 

(jejaring kerja).
16

 Dalam penelitian ini, data yang disajikan 

adalah data-data yang berhubungan dengan perkembangan 

mental anak autis di SLB Nurasih Ciputat. 

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) 

Penarikan kesimpulan yaitu suatu tinjauan ulang pada 

catatan-catatan. selain itu, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat awal, karena tidak berubah, atau 

penarikan kesimpulan berdasarkan pada bukti-bukti 

lapangan.
17

 Kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari 

reduksi data dan penyajian data, sehingga dapat disimpulkan 

peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini, merupakan hasil dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti 

lakukan di SLB Nurasih Ciputat. 

Penjelasan tentang metode penelitian diatas adalah 

tahapan-tahapan peneliti dalam mengolah data dalam melakukan 

penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat 

pada bab IV, analisis penelitian.  

 

 

                                                           
16

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D), (Bandung : Alfabeta, 2012), Cet. 10, h.246 
17

 Sugiyono,  Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 95 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SLB Nurasih Ciputat Kota Tangerang 

Selatan 

Skh (Sekolah Berketuhan Khusus) Nurasih berada dibawah 

naungan yayasan Nurasih Wijaya Saputra. Suatu lembaga sosial 

yang berdiri sejak tanggal 11 Agustus 1978. Dengan akte notaris 

Zawir simon SH no 54. Dan sebagai pendirinya adalah ibnu 

Suparinah Sahid. Dijalan Wr Supratman no 51 Kampung Utan, 

Ciputat dipilih sebagai tempat kegiatan. Sungguh tepat karena 

tempat hunian tersebut termasuk daerah yang tertinggal baik dari 

segi bengunan maupun pendidikan. Hal tersebut karna ciputat 

bertempat dipinggiran kota Jakarta yang jauh dari ibu kota 

Tangerang Selatan. 

Dari pengurus yayasan juga diperoleh data bahwa 

dilingkungan  ciputat banyak anak yang memiliki kebutuhan 

khusus, tuna rungu dan tuna grahita yang tidak bersekolah pada 

usianya. Hal ini disebabkan karna belum ada sekolah untuk anak 

luar biasa dan kurangnya biaya dari orang tua. Sehingga pada 

tahun 1981, Nurasih Wijaya Kusuma merintis Sekolah Luar Biasa  

untuk anak tuna rungu dan tuna grahita dengan izin operasional 

dari Dinas Pendidikan : 005/SLB/1981. 

Adapun jenjang pendidikan yang ada di SLB Nurasih 

Ciputat dimulai dari jenjang pendidikan Taman Khusus kanak-

kanak (TK.Kh) usia 5 sampai 8 tahun, dengan lama pendidikan 

yang ditempuh selama 3 tahun. Rasio dalam satu rauangan 

dengan jumlah siswa 5-8 anak yang jenis ketunaannya satu atau 
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dua orang pendidik. Jenjang pendidikan selanjutnya sekolah dasar 

khusus (SD Kh) dengan usia 7-15 tahun, lama pendidikan 6 

sampai 8 tahun. Rasio dalam ruangan kelas sebanyak 5-12 anak 

yang jenis ketunaannya satu atau dua orang pendidik. Selanjutnya 

jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama khusus (SMP 

Kh) usia 12-17 tahun yang telah tamat/lulus belajar dari SD.Kh, 

lama pendidikan di SMP.Kh  3 tahun. Rasio dalam ruangan kelas 

sebanyak 5-12 anak yang jenis ketunaannya dengan sistem guru 

mata pelajaran / bidang studi. Materi pedidikan SMP.Kh 

menggunakan kurikulum pendidikan pendidikan khusus yang 

dikeluarkan departemen pendidikan Nasional, dengan 

perbandingan pendidikan akademis dan pendidikan keterampilan 

52% dibanding 48%. Jenjang pendidikan terakhir yakni 

Pendidikan sekolah menengah Khusus (SM.Kh) usia 15-20 tahun 

dan telah lulus / tamat belajar di SMP.Kh. lama pendidikan di SM 

K.h 3 tahun Rasio dalam ruangan kelas sebanyak 5-12 anak yang 

jenis ketunaannya dengan sistem guru mata pelajaran / bidang 

studi. Materi pedidikan SMP.Kh menggunakan kurikulum 

pendidikan pendidikan khusus yang dikeluarkan departemen 

pendidikan Nasional, dengan perbandingan pendidikan akademis 

danpendidikan keterampilan 48% dibanding 52%.
1
 

2. Profil Sekolah 

Nama Sekolah  : SKH NURASIH  

NPSN    : 20603592  

Bentuk Pendidikan : SLB  

Status Sekolah  : Swasta  

                                                           
1
 Dokumen Profil  Sekolah Slb Nurasih Ciputat 
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Status Kepemilikan : Yayasan  

SK Izin Operasional : 005/SLB/1981  

Tanggal SK  : 1981-08-11  

Alamat : Jl. WR. Supratman No.51 Kampung 

Utan  

Desa/Kelurahan  : Cempaka Putih  

Kecamatan  : Ciputat Timur  

Kabupaten/Kota  : Kota Tangerang Selatan  

Propinsi   : Banten  

RT    : 5  

RW   : 6 Nama  

Dusun   : Kampung Utan  

Kode Pos   : 15412  

Lintang   : -6.2909000  

Bujur   : 106.7535000  

Layanan Keb. Khusus : B,C,C1  

SK Pendirian Sekolah : 800/109a-Dispend/2010  

Tanggal SK  : 1978-11-08  

Rekening BOS  : 0706002880  

Nama Bank  : BANK BANTEN  

Nama KCP/Unit  : SERPONG  

Atas Nama   : SKH. NURASIH  

MBS   : Ya  

Tanah Milik  : 400 Tanah  

Bukan Milik  : 2500  

Nomor Telepon  : 021.7426945  

Nomor Fax  : 021.7426945  

Email   : slbbcna51@yahoo.com 
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3. Visi, Misi dan Tujuan SLB Nurasih Ciputat  

a. Visi Sekolah 

Mewujudkan siswa terampil, cerdas, berkarakter, sesuai 

minat, bakat, prestasi dan potensi yang dimiliki untuk menuju 

hidup mandiri, berdasarkan iman dan taqwa.  

b. Misi Sekolah 

1) Meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan 

untuk memasuki hidup yang mandiri dilingkungan 

keluarga maupun masyarakat. 

2) Menumbuh kembangkan kemampuan mengenali dirinya 

untuk dapat berkembang secara optimal. 

3) Memperluas kesempatan untuk memperoleh bimbingan, 

pembinaan, mengembangkan dan layanan pendidikan 

secara khusus. 

4) Menggali dan mengembangkan potensi siswa sehingga 

dapat berkembang dengan optimal. 

5) Mengoptimalkan kemandirian siswa melalui proses 

pembelajaran program khusus (Bina Diri). 

6) Menanamkan dan menumbuhkan penghayatan serta 

pengalaman serta nilai-nilai keagamaan yang dianut, 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam bersikap dan 

bertindak. 

7) Mengembangkan management partisifasi dan koordinatif 

dengan stakeholder, sehingga terwujud rasa kepekaan, 

kepedulian, dan kebersamaan dalam mencapai tujuan 

yang diingginkan. 
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8) Menanamkan kedisiplinan dalam berbagai aspek sehingga 

pemenuhan hak dan kewajiban warga sekolah dapat 

diwujudkan. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Melayani peserta didik sesuai dengan jenis ketunaan 

dan tingkat kemampuannya 

2) Mengembangkan sisa kemampuan dari peserta didik 

3) Mengarahkan peserta didik untuk berperilaku dengan 

baik sesuai dengna norma yang berlaku di masyarakat 

4) Mengarahkan kesadaran masyarakat agar dapat 

menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus 

5) Menanamkan rasa percaya diri pada anak 

berkebutuhan khusus agar dapat menerima dirinya 

6) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan 

dan keterampilan hidup sesuai dengan kemampuan 

untuk dapat mengurus dirinya sendiri.
2
 

4. Guru dan Tenaga Kependidikan 

Berikut adalah data Guru yang berada di SLB Nurasih 

Ciputat, pada awal observasi guru SLB Nurasih berjumlah 10 

guru, akan tetapi dikarenakan kebijakan pemerintah maka guru 

yang sudah terdaftar mejadi PNS dipindahkan kesekolah Negri. 

Tabel 4.1 
GURU SLB NURASIH CIPUTAT 

TAHUN PELAJARAN 2018-1019 

N

o 

Nam

a 

 

L/

P 

NIK NI

P 

NUPT

K 

Jenis Stat

us 

Tgl 

Lahir 

Induk 

1. Novi P 3674305  244976 Kepala GT 1985- 2019-
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nati  5711850

02 

366530

0033 

Sekola

h 

Y/P

TY 

11-17 03-21 

21:41:0

3:463 

2. Agus 

Priya

nto 

L 3174041

1087100

11 

 - Guru 

Mapel 

GT

Y/P

TY 

1971-

08-11 

2018-

08-09 

08:21:3

0.807 

3. Santi  P 3674056

5097900

03 

 425577

575930

0043 

Guru 

kelas 

GT

Y/P

TY 

1979-

09-25 

2018-

08-09 

08:21:3

0.807 

4. Sri 

Wah

yuni 

P 3674064

7037200

11 

 363975

065230

0092 

Guru 

PAI 

GT

Y/P

TY 

1972-

03-07 

 

 

Tabel dibawah menjelaskan jumlah peserta didik yang berada di 

SLB Nurasih Ciputat, peserta didik di SLB Nurasih merupakan siswa 

dengan kebutuhan khusus Tuna Grahita, Tuna Rungu dan anak Autis. 

Tabel 4.2 

PESERTA DIDIK 

SLB NURASIH CIPUTAT 

TAHUN PELAJARAN 2018-1019 

N

O 

NAMA L

/

P 

NIK  NISN Ti

ng

kat 

Rombe

l 

1 Ahmad 

Zidan 

Mulyadi 

L 31730721060800

02 

00834671

73 

1 Rombe

l C 1 

 

2 Aisyah 

Rinjani 

Salsabila 

Ferlis 

P 36710660041100

02 

01195119

87 

1 Rombel 

1 C1 
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3 Muhamad 

Aimar Dzaki 

L 36740514050900

01 

00923935

19 

1 Rombel 

1 C1 

4 Muhyi Al 

Faqih 

L 36740302120900

02 

00977990

13 

1  

Rombel 

1 C1 

5 Annisa Putri 

Wahyu 

P 36711251100400

02 

00490511

90 

2 Rombel 

2 C1 

6 Ghassani 

Maulidya 

Wahyuni 

P 36740549030910

01 

00931761

90 

2 Rombel 

2 C1 

7 Kobe Ikbar 

Satria 

Ramadhan 

L 36740508090800

01 

00881529

05 

2 Rombel 

2 C1 

8 Muhammad 

Pendi 

Saputra 

L 36740506040300

03 

00391232

92 

2 Rombel 

2 C1 

9 Muhamad 

Farid Islami 

L 36740523110600

02 

00697587

27 

3 Rombel 

3 C1 

10 Shakila 

Alma Izzabi 

P 36740449060800

04 

00819902

19 

3 Rombel 

3 C1 

11 Alika 

Triadha 

Syafia 

P 26740660120700

01 

00750269

91 

4 Rombel 

4 C1 

12 Aliza Nur 

Safitri 

P 13674056611050

00 

00564503

63 

4 Rombel 

4 C1 

13 Az Zahra 

Bama Putri 

P 36033442080700

01 

00779117

85 

4 Rombel 

4 C1 

14 Risa Rahma 

Annisa  

P 32162266110700

04 

00786873

15 

4 Rombel 

4 C1 

15 Aqmalia P 36740358050300

01 

00353635

17 

5 Rombel 

5 C1 

16 M. Ilham 

Ramadhan  

L 36740402100400

11 

00490411

52 

5 Rombel 

5 C1 

17 Muhamad 

Sabarudin  

L 36740514090400

02 

00417005

98 

5 Rombel 

5 C1 

18 Abdul Azis  L 36740419060400

05 

00440848

98 

6 Rombel 

6 C 

19 Ananda 

Sultan 

Darmawan 

Syah  

L 36740320050400

04 

00433824

42   

6 Rombel 

6 C 
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20 Aulia Putri 

Rahmadi    

P 36740365060500

03 

00565116

22 

6 Rombel 

6 C 

21 Febriyoan 

Aulyaa 

Harahap  

L 36033403020600

02 

00628648

37 

6 Rombel 

6 C 

22 Muhammad 

Ari    

L 36740504040200

11 

00247259

61 

6 Rombel 

6 C 

23 Muhammad 

Nurdiansyah   

L 36740459020500

02 

00537252

82 

6 Rombel 

6 C 

24 Muhammad 

Rizal 

Khoirul 

Amry   

L 36740504040600

04 

00657601

76 

6 Rombel 

6 C 

25 Nur Cahyani  P 36740553040300

04 

00265681

98 

6 Rombel 

6 C 

26 Uray 

Shafrila 

Andreariant

y   

P 31730869040110

01 

99872983

62 

6 Rombel 

6 C 

27 Yasmien 

Nurrahmah 

Santika D    

 

 

P 

36740470100100

03 

00112003

64 

6 Rombel 

6 C 

28 Anggun 

Nurdianingsi

h   

P 31740456080400

03 

00497848

59 

7 Rombel 

VII C1 

29 Farras 

Rahmatullah 

Ramadhan    

L 36740422100400

02 

00483732

92 

7 Rombel 

VII C1 

30 Rangga Aris 

Prasetyo  

L 96032610120300

00 

00330426

43 

7 Rombel 

VII C1 

31 Syahira 

Halisa Putri   

P 36033464010500

01 

00516408

47 

7 Rombel 

VII C1 

32 Tasya 

Mafa'aza 

Ikhwan   

P 31710668080310

01 

00315268

69 

7 Rombel 

VII C1 

33 Verena 

Devina 

Nuruaza    

P 36740659090300

07 

00377399

71 

7 Rombel 

VII C1 

34 Wahyu 

Catur 

L 36740520070300

02 

00319659

18 

7 Rombel 

VII C1 
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Pamungkas   

35 Achmad 

Thoriq 

Zhafran   

L 31740604090100

02 

00179289

06 

9 Rombel 

IX C1 

36 Arini 

Setyawati    

P 36740648090100

08 

00195890

04 

9 Rombel 

IX C1 

37 Azizah Tasia    P 36740649050100

04 

00142009

39 

9 Rombel 

IX C1 

38 Cynthia 

Soerya 

Zuraida    

P 36740541070000

03 

00075657

18 

9 Rombel 

IX C1 

39 Dona 

Octaviani    

P 31740768100210

02 

00261095

43 

9 Rombel 

IX C1 

40 Eka 

Firdiansyah   

L 36740327090000

07 

00051236

84 

9 Rombel 

IX C1 

41 Fadil 

Maulana 

Saktiawan   

L 31741028080110

01 

00158102

76 

9 Rombel 

IX C1 

42 Feryan 

Agustianto    

L 32760306089600

07 

99837217

29 

9 Rombel 

IX C1 

43 Firda Fajriah    P 36740552030200

09 

00223028

76 

9 Rombel 

IX C1 

44 Mega Indah  P 36740551109900

16 

99975800

44 

9 Rombel 

IX C1 

45 Salsabila 

Apriati Putri     

P 21741068040000

05 

00032714

85 

9 Rombel 

IX C1 

46 Susanto     L 36740431120100

01 

00121491

83 

9 Rombel 

IX C1 

47 Triantama 

Muammar 

Putra    

L 36740510040000

01 

00048230

47 

9 Rombel 

IX C1 

48 Tiaz 

Muzdalifah    

P 36740542030200

01 

00230412

85 

10 Rombel 

X C1 

49 Abimanyu 

Zaki 

Fadhlurrach

man   

L 36740525019900

01 

99923466

86 

11 Rombel 

X1 C1 

50 Hasan Ismail 

Mursyid   

L 36740406079700

06 

99589443

69 

11 Rombel 

X1 C1 

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang 

terwujudnya tujuan pendidikan, dibawah ini peneliti cantumkan 



85 
 

 
 

tabel tentang sarana dan prasarana yang berada di SLB Nurasih 

Ciputat. 

Tabel 4.3 

SARANA DAN PRASARANA 

SLB NURASIH CIPUTAT 

TAHUN PELAJARAN 2018-1019 

N

O 

Jenis 

Prasarana 

Nama  Panja

ng  

Leb

ar  

Kepemilik

an  

Kondisi 

Kerusak

an 

1 Ruang 

Teori/Kelas 

Ruang 

Kelas IX-C 

4.0 3.0 Milik  Baik 

2 Ruang 

Teori/Kelas 

Ruang 

Kelas I 

4.0 3.0 Milik Baik 

3 Ruang 

Teori/Kelas 

Ruang 

Kelas V 

4.0 3.0 Milik Rusak 

Ringan 

4 Ruang 

Teori/Kelas 

Ruang 

Kelas III & 

VI B 

4.0 3.0 Milik Rusak 

Ringan 

5 Ruang 

Teori/Kelas 

Ruang 

Kelas VII 

4.0 3.0 Milik Rusak 

Ringan 

6 Ruang 

Teori/Kelas 

Ruang 

Kelas 7 

4.0 3.0 Milik Baik  

7 Ruang 

Teori/Kelas 

6 4.0 3.0 Milik Rusak 

Ringan 

8 Ruang 

Kepala 

Sekolah 

Ruang 1 4.0 3.0 Milik Baik  

9 Ruang Guru Ruang 2 6.0 3.0 Milik Rusak 
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Ringan 

10 Ruang TU Ruang  3 10.0 3.0 Milik Rusak 

Ringan 

11 Ruang  

Perpustakaa

n 

Ruang  

Perpustakaa

n 

4.0 3.0 Milik Baik  

12 Ruang 

Serba 

Guna/Aula 

Ruang 

Serba 

Guna/Aula 

8.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

13 Ruang 

Ibadah 

Ruang 

Ibadah 

8.0 8.0 Milik Baik 

14 Ruang 

Keterampil

an 

Ruang 

Keterampil

an 

6.0 3.0 Milik Baik 

15 Koperasi/T

oko 

Koperasi/T

oko 

3.0 3.0 Milik Baik 

16 Gudang Gudang 3.0 1.0 Milik Rusak 

Ringan 

17 Laboratoriu

m 

Komputer 

Laboratoriu

m 

Komputer 

6.0 3.0 Milik Baik 

18 Kamar 

Mandi/WC 

Guru 

Perempuan 

Kamar 

Mandi/WC 

Guru 

Perempuan 

2.0 3.0 Milik Rusak 

Ringan 

19 Kamar 

Mandi/ WC 

Ruang WC 

Siswa 

2.0 1.0 Milik Rusak 

Ringan 
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Siswa 

Perempuan 

20 Ruang 

Teori/ 

Kelas 

Ruang 5 4.0 3.0 Milik Baik  

21 Ruang 

Teori/Kelas 

Ruang 4 4.0 3.0 Milik Rusak 

Ringan 

 

Rombongan belajar digunakan utuk memahami dan 

memudahkan guru dalam memberikan materi, berikut adalah tabel 

mengenai rombongan belajar yang berada di SLB Nurasih Ciputat. 

Tabel 4.4 

ROMBONGAN BELAJAR 

SLB NURASIH CIPUTAT 

TAHUN PELAJARAN 2018-1019 

No Nama  Tingkat  Prasarana  Guru/Wali Kurikulum  Moving 

Class 

1 Rombel 

1 C 1  

1 Ruang 4 Santi  Pendidikan 

Khusus 

SDLB 

2013 

Tidak  

2 Rombel 

2 C 1 

2 Ruang 4 Santi Pendidikan 

Khusus 

SDLB 

2013 

Tidak 

3 Rombel 

3 C1 

3 Ruang 4 Santi Pendidikan 

Khusus 

SDLB 

Tidak 
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2013 

4 Rombel 

4 C1 

4 Ruang 5 Novianti  Pendidikan 

Khusus 

SDLB 

2013 

Tidak 

5 Rombel 

5 C1 

5 Ruang 5 Novianti Pendidikan 

Khusus 

SDLB 

2013 

Pendidikan 

Khusus 

SDLB 

2013 

Tidak 

6 Rombel 

6 C 

6 Ruang 5 Novianti Pendidikan 

Khusus 

SDLB 

2013 

Tidak 

7 Rombel 

VII C 1 

7 Ruang 6 Sri 

Wahyuni 

Pendidikan 

Khusus 

SMPLB 

2013 

Tidak 

8 Rombel 

IX C 1 

9 Ruang 6 Sri 

Wahyuni 

Pendidikan 

Khusus 

SMPLB 

2013 

Tidak 

9 Rombel 

X C1 

10 Ruang 

Kelas 7 

Agus 

Priyanto 

Pendidikan 

Khusus 

SMPLB 

Tidak 
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2013 

10 Rombel 

X1 C 1 

11 Ruang 

Kelas 7 

Agus 

Priyanto 

Pendidikan 

Khusus 

SMPLB 

2013 

Tidak 

 

B. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Perkembangan 

Mental Anak Autis 

 

1. Kondisi Mental Anak Autis 

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang 

didapat berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

yang peneliti lakukan di SLB Nurasih Ciputat. Peneliti melakukan 

observasi pertama kali untuk mengajukan seminar proposal. Pada 

tanggal 23 Oktober 2019 peneliti datang ke sekolah dan bertemu 

dengan Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam. Peneliti 

tertarik dengan SLB Nurasih dikarenakan sekolah ini memiliki nilai 

agama yang sangat kuat. Anak dilatih untuk terus menerapkan 

pelajaran agama islam setiap hari. untuk pembelajaran agama islam 

sendiri sekolah menerapkan setiap  hari jum’at, dimulai pukul 09:00 

sampai selesai pukul 11:00. 

 

Gambar 4.1 

Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
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SLB Nurasih memiliki kelas khusus yakni anak yang 

memiliki kebutuhan khusus tuna grahita dan anak berkebutuhan 

khusus tuna rungu serta anak autis. Beberapa anak tuna grahita di 

SLB Nurasih memiliki ketunaan yang ganda seperti anak dengan 

kebutuhan khusus tuna grahita memiliki tuna ganda dengan autis dan 

anak tuna rungu memiliki ketunaan ganda dengan tuna grahita. 

Peneliti tertarik meneliti guru pendidikan agama islam dan anak autis 

yang berada di SLB Nurasih Ciputat. 

Dalam pengertiannya anak autis adalah anak yang sulit utuk 

berinteraksi dengan sesama, yakni anak yang sering menarik diri dari 

lingkungan, lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. 

Berdasarkan hasil observasi yang meneliti lakukan anak autis ketika 

belajar sebenarnya mampu menerima pelajaran, namun perlu 

pengulangan beberapa kali untuk bisa memahami isi pelajaran.
3
 

Berdasarkan wawancara dengan ibu kepala sekolah SLB 

Nurasih Ciputat : 

“Anak autis dibagi menjadi dua, yakni anak autis murni dan 

autis yang memiliki ketunaan ganda. Dan mereka itu sulit 

berinteraksi dengan sesama. Anak autis murni biasanya ketika 

sudah lama bersekolah maka anak biasanya akan lebih baik, 

karna anak autis akan megikuti kebiasaan yang di tanamkan, 

semua perbuatan yang diulang-ulang akan terekam di dalam 

otak anak, sedangkan jika anak autis yang ganda, misalnya 

anak autis ganda dengan anak tuna grahita, maka akan sulit 

untuk guru dalam memberikan materi”.
4
 

Pendapat ibu Novi selaras dengan pendapat wali kelas yang 

mengatakan bahwa “anak autis selain sulit dalam berinteraksi sosial 

juga sulit berkomunikasi, akan tetapi jika sudah dilatih anak akan 

                                                           
3
 Observasi awal Di SLB Nurasih Ciputat, 23 Oktober 2019 

4
 Wawancara Dengan Kepala Sekolah Di Slb Nurasih Ciputat, Ibu Novi , Ciputat, 

Pada Tanggal 12 Juli 2019. 
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terbiasa melakukan hal-hal yang telah menjadi kebiasaanya”.
5
 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sebanyak 7  kali peneliti 

melihat bahwa anak autis ini ketika anak baru datang kesekolah maka 

anak akan menaruh sepatu ditempat yang sama dengan hari-hari 

sebelumnya, ini menunjukkan bahwa anak autis sebenarnya bukan 

anak yang kurang dalam IQ nya.
6
  Pendapat selanjutnya yakni 

pendapat dari guru pendidikan agama islam yang mengatakan “anak 

autis adalah anak yang susah bergaul dengan temannya, dikarenakan 

anak autis memiliki dunianya sendiri untuk menemukan teman”.
7
 

Pendapat yang diatas sesuai dengan pendapat dari Dr. 

Hardiono dalam buku pendidikan dan bimbingan anak berkebutuhan 

khusus gangguan autisme ditandai dengan tiga gejala utama, yaitu : 

gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, dan perilaku 

stereotipik. Dari tiga hal tersebut, yang paling penting untuk diri 

autisme itu sendiri adalah interaksi sosial anak tersebut. Apabila 

interaksi sosial meningkat, seringkali gangguan komunikasi dan 

perilaku akan meningkat secara otomatis.
8
  

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa anak autis adalah anak yang sulit untuk 

berinteraksi dengan sesama, dengan sulitnya anak berinteraksi maka 

mempengaruhi komunikasi anak, sehingga dalam hal ini anak sangat 

                                                           
5
 Wawancara Dengan Wali Kelas Di Slb Nurasih Ciputat, Ibu Santi , Ciputat, Pada 

Tanggal 12 Juli 2019. 
6
 Observasi Di Slb Nurasih Tanggal 23,28 Oktober 2018, Tanggal 19, 26 Dan 2 

Agustus 2019 
7
 Wawancara Dengan Guru Pendidikan Agama Islam  Di Slb Nurasih Ciputat, Ibu 

Sri Wahyuni , Ciputat, Pada Tanggal 19 Juli 2019. 
8
 Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, 

(Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2018), H. 196 
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jarang berkomunikasi dan menyebabkan anak menjadi pendiam dan 

lebih suka untuk menyendiri. 

Observasi yang peneliti lakukan terhadap anak autis murni, 

yakni anak autis yang IQnya tidak rendah, dalam artian anak autis 

yang peneliti teliti adalah anak autis yang mampu menangkap 

pelajaran dengan baik, walau agak lambat dalam menerima pelajaran 

dikarenakan perlunya pengulangan secara terus menerus. 
9
   

Berbeda dengan anak autis yang memiliki ketunaan ganda, 

misalnya anak autis yang dibarengi dengan tuna grahita maka akan 

lebih sulit untuk fokus dan menerima pelajaran, dan akan lebih sulit 

bagi guru dalam meyampaikan materi pelajaran.
10

 

Anak autis dalam perkembangannya memiliki berbagai fase, 

dimulai sejak kecil anak autis sudah memiliki beberapa perbedaan 

dalam tumbuh kembangnya. Dalam Perkembangan Interaksi Sosial 

misalnya anak usia enam bulan, jika anak anak tersebut normal maka 

ia akan mengulangi tindakan ketika ditiru oleh orang dewasa. 

Sedangkan anak autis tidak ada respon antisipasi secara sosial.  

Dalam perkembangan komunikasi anak normal pada usia tiga puluh 

enam bulan sudah memilik kosakata sekitar 1000 kata dan sudah 

banyak bertanya untuk melanjutkan interaksi daripada mencari 

informasi, sedangkan anak autis masih memiliki kombinasi kata-kata 

yang jarang dan tidak ada penggunaan bahasa yang bersifat kreatif,. 

Dan jika dilihat dari Perkembangan Perilaku anak normal ketika usia 

enam puluh bulan maka bahasa berperan penting dalam menciptakan 

tema, menegosiasikan peran dan bermain drama dan pada 

                                                           
9
 Observasi di SLB Nurasih Ciputat, Ciputat, 5 Agustus 2019 

10
 Observasi di SLB Nurasih Ciputat, Ciputat, 5 Agustus 2019 
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perkembangan anak autis tidak dapat berpantomim dan tidak dapat 

sosiodrama.  

Berdasarkan wawancara mengenai perkembangan mental 

anak autis di SLB Nurasih Ciputat :  

 “Perkembangan mental anak autis sesuai dengan kemauan 

anak dalam mengembangkan dirinya. Anak autis disini ada 

dua, yakni anak autis yang murni dan anak autis yang tidak 

murni yang dapat di artikan anak autis yang memiliki 

ketunaan yang lain. jika anak autis murni maka untuk 

perkembangan mentalnya bagus, karna anak autis itu jika 

ditunjukkan susuatu maka akan terekam diotak dan akan 

dilakukannya dikemudian hari lagi”. 
11

 

 

Pendapat ini diperkuat oleh ibu wali kelas ibu Santi yang 

menyebutkan bahwa “perkembangan mental anak akan terus 

terbentuk selama anak masih terus mau belajar. dan ada 

beberapa anak yang memiliki perkembangan bagus tentang 

dirinya dan hal itu didukung oleh guru. ada juga anak yang 

memiliki perkembangan mental yang cenderung kurang baik, 

biasanya yang kurang baik seperti ini didasari oleh kurangnya 

perhatian dari kedua orang tua”.
12

 

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan mental anak autis didasarkan kepada keinginannya 

untuk terus belajar dan berkembang serta didukung oleh guru dan 

orang tua yang membantu anak autis menjadi semakin baik.  

 

2. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan hasil wawancara guru pendidikan agama islam 

memiliki beberapa  peran yang sangat penting, dalam hal ini pelaksanaan 

                                                           
11

 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SLB Nurasih Ciputat, ibu Novi , Ciputat, 

pada tanggal 19 juli 2019. 
12

 Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam  di SLB Nurasih Ciputat, ibu 

Sri Wahyuni , ciputat, pada tanggal 26 juli 2019. 
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mempunyai beberapa aspek yang, diantaranya adalah kesadaran tugas, 

kesadaran akan kebutuhan pengetahuan, kesadaran memberikan teladan 

yang baik dan kesadaran untuk membantu anak mencapai tujuan 

pendidikan. 

Guru pendidikan Agama Islam memiliki tugas dan peran dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Peran guru pendidikan yang 

pertama adalah sebagi fasilitator dan motivator. Sebagai Fasilitator yakni 

berperan dan mampu merubah mental anak autis agar menjadi lebih 

baik, dan sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional dan pendidikan 

Agama Islam. Berdasarkan observasi guru pendidikan agama islam 

yang berada di SLB Nurasih adalah seorang pendidik yang sangat 

bertanggung jawab dalam membantu peserta didik ketika tidak 

mampu untuk  melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti ketika 

anak memasuki bab tentang Wudhu, selain mendemonstrasikannya 

guru juga mambantu setiap anak dengan cara mengingatkan apa saja 

yang dibasuh setelah muka, dan seterusnya. 
13

 

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh ibu Sri 

wahyuni selaku guru pendidikan agama islam SLB NurAsih Ciputat : 

“Peran guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar, 

sebagai penghubung antara siswa autis dan materi. Seperti 

fasilitator yang menghubungkan antara siswa autis dan 

metode yang dipakai ketika proses belajar mengajar 

berlangsung. Sehingga guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan mental peserta didik melalui kegiatan 

penanaman nilai keagamaan atau materi PAI yang 

diajarkan.”
14

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik autis M. 

Farraz menyebutkan bahwa guru pendidikan agama islam 

                                                           
13

 Observasi Di Slb Nur Asih Ciputat, 28 Oktober 2018 
14

 Wawancara Dengan Guru Pendidikan Agama Islam  Di Slb Nurasih Ciputat, Ibu 

Sri Wahyuni , Ciputat, Pada Tanggal 19 Juli 2019. 
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sangat telaten dan membantu dengan baik anak yang kesulitan 

untuk menghafal. “ibu Sri baik, sabar ngajarin farraz mengaji 

sampe hafal beberapa surat”.
15

 

Dapat disimpulkan bahwa sebagai fasilitator guru hendaknya 

mampu menyampaikan pelajaran dengan baik, oleh karena itu guru 

harus mentransfer ilmu dengan benar. Dengan adanya guru 

pendidikan agama islam diharapkan mampu untuk menjadi jembatan 

anak untuk lebih memahami tentang keagamaan dan dapat 

menerapkan dikehidupan sehari-hari. Selain sebagai fasilitator peran 

guru juga menjadi seorang motivator, dimana sseorang guru harus 

mampu memotivasi anak Autis, agar menjadi lebih semangat dalam 

proses belajar mengajar. 

Dalam memotivasi anak autis guru hendaknya memperhatikan 

kondisi anak. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh wali kelas ibu Santi 

SLB Nurasih Ciputat: 

“Untuk memotivasi anak dengan berkebutuhan khusus guru 

tentang keagamaan dengan cara setiap hari kita tanamkan sifat 

keagamaan kepada mereka, misalkan dengan cara 

membiasakan shalat dhuha, memutar kotak amal, menjenguk 

teman yang sedang sakit agar anak memiliki sifat baik 

terhadap temannya”.
16

 

 

Pada gambar dibawah ini ketika anak sedang melakukan 

shalat Dhuha secara berjamaah. 

                                                           
15

 Wawancara dengan siswa kelas VIII di SLB Nurasih Ciputat, M Farraz 

Rahmatullah, Ciputat, 12 juli 2019 
16

 Wawancara dengan Wali Kelas di SLB Nurasih Ciputat, ibu Santi , Ciputat, 12 

juli 2019. 
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Gambar 4.2 

Pelaksanaan Shalat Dhuha berjamaah SLB Nurasih 

 

Mengenai motivasi anak autis dalam proses belajar mengajar 

guru pendidikan agama islam ibu Sri Wahyuni menambahkan bahwa:   

“anak autis haruslah diberi motivasi dengan cara mengajak 

anak untuk lomba, lomba apa saja, misalkan lomba menyanyi, 

maka akan membantu anak menumbuhkan semangat 

menyanyi dan menghafal, dengan anak yang suka menyanyi 

maka menyampaikan pelajaran dengan berbagai lagu akan 

lebih mudah diterima, seperti menghafal nama-nama Nabi 

menggunakan lagu balonku ada lima.  Kalau lomba melukis 

ya anak disekolah ini banyak ya anak yang minat, dan kita 

sebagai guru mendukung saja”.
17

 

Gambar dibawah menunjukkan semangat anak berkebutuhan 

khusus dalam mengikuti perlombaan melukis : 

                                                           
17

 Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam di SLB Nurasih Ciputat, ibu 

Sri Wahyuni , Ciputat, pada tanggal 12 juli 2019. 
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Gambar 4.3 

Hasil Mewarnai Siswa SLB Nurasih Ciputat 

 

Semangat anak berkebutuhan khusus di SLB Nurasih Ciputat 

nyatanya berhasil mendapatkan beberapa piala yang menjadi 

kebanggaan sekolah. Berikut adalah foto piala yang hasil perlombaan 

anak berkebutuhan khusus yang berada di SLB nurasih Ciputat  

 

 

Gambar 4.4 

Piala hasil lomba Siswa SLB Nurasih Ciputat 
 

Mengenai motivasi yang diberikan guru terhadap anak autis 

juga dijawab oleh Andrean seorang anak autis yang berusaha untuk 

sembuh dengan belajar agama disekolah “ibu guru mengajarkan 

sangat baik kak, Andrean jadi suka untuk belajar agama disekolah 
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dan dirumah. Andrean jadi banyak hafalan surat pendeknya”.
 18

  

Peneliti juga meminta Andrean untuk menghafal beberapa surat 

pendek. Andrean membacakan surat Al-Kautsar, An-Nash, Al Ikhlas 

dan surat Alfatihah, walaupun Andrean tidak terlalu fasih 

mengucapkan ayat-ayatnya tetapi ia telah menghafal dengan penuh 

kesungguhan.
19

 

Dapat disimpulkan bahwa anak autis sangat membutuhkan 

motivasi dalam proses belajar mengajar, agar menumbuhkan 

semangat belajar keagamaan dan anak menjadi tidak bosan dalam 

mempelajarinya. Ini berdasarkan dengan observasi yang peneliti lihat 

di lapangan bahwa guru memotivasi anak autis dengan cara 

menyimak satu persatu hafalan anak, menyuguhkan cerita Nabi, dan 

menonton film tentang perjuangan Nabi.
20

 

Berdasarkan analisis peneliti bahwa guru pendidikan agama 

islam telah membantu perkembangan mental anak autis dengan cara 

menjadi motivator dan terus memotivasi peserta didik menjadi lebih 

baik. berdasarkan pemaparan ibu kepala sekolah “anak autis yang 

telah lama bersekolah di SLB Nurasih ini menjadi lebih baik tingkah 

lakunya dari tahun ke tahun”.
21

 

 

3. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Penyampaian materi yang dilaksanakan oleh guru terhadap 

anak autis tidaklah sama dengan menyampaikan materi dengan anak 

tuna grahita dan anak tuna rungu. Penyampaian materi disini haruslah 

disertai dengan berbagai metode yang telah dirangkai dengan 

                                                           
18

 M. Andrean Syahputra siswa Aitis di SLB Nurasih, Ciputat, 19 Juli 2019 
19

 Observasi di SLB Nurasih Ciputat, Ciputat, 19 Juli 2019 
20

 Observasi di SLB Nurasih Ciputat, 2 juli 2019 
21

 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SLB Nurasih Ciputat, ibu Novi , Ciputat, 

pada tanggal 19 juli 2019. 
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sedemikian rupa oleh guru agar anak mampu menerima dengan 

mudah. Metode yang biasanya digunakan oleh guru pendidikan 

agama islam  dalam pembelajaran menurut Ibu Sri Wahyuni adalah 

“metode ceramah, mendengarkan dan untuk menjelaskan materi dan 

untuk pembiasaan guru menggunakan metode demonstrasi, dan guru 

juga memberikan tugas kepada anak agar anak tidak melupakan 

pelajarannya ketika dirumah”.
22

 Berdasarkan hasil observasi yang 

peneliti lihat guru dalam menyampaikan materi dalam artian satu bab 

pelajaran  minimal satu bulan dan disampaikan secara berulang-ulang 

agar anak-anak autis dapat benar-benar memahami materi. 
23

  

Penjelasan metode ini selaras dengan pendapat ibu kepala 

sekolah ibu Novi yang menyebutkan dalam penerapan metode 

juga dilihat dari sejauh mana anak mampu dalam menerima 

materi. Untuk metode khususnya ibu menjelaskan bahwa yang 

lebih mengetahui adalah wali kelas. Yang terpenting dalam 

menyampaikan materi adalah anak mampu mengetahui dan 

menerima”. 
24

 

 

Dari penjelasan ibu Novi dapat peneliti tarik kesimpulan 

bahwa dalam penggunaan metode sebenarnya tergantung dengan 

kondisi peserta didik. Ketika anak sedang tantrum maka sulit untuk 

anak dalam menerima pembelajaran. Akan tetapi ketika anak sedang 

fokus akan dengan mudah menerima materi pembelajaran. Observasi 

yang lihat oleh peneliti yakni ketika pembelajaran pendidika agama 

islam berlangsung ada anak yang sedang tantrum dan jangankan 

                                                           
22

 Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam  di SLB Nurasih Ciputat, ibu 

Sri Wahyuni , Ciputat, pada tanggal 26 juli 2019. 
23

 Observasi di SLB Nurasih Ciputat, 12 Juli 2109 
24

 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SLB Nurasih Ciputat, ibu Novi , Ciputat, 

pada tanggal 19 juli 2019. 
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untuk menerima materi, untuk duduk saja anak sangat sulit, bahkan 

sering kali ia menggigit tangannya sendiri untuk menangkan diri. 
25

 

Penggunaan metode ini juga dijelaskan oleh wali kelas ibu 

Santi yang mengatakan bahwa “anak akan lebih sering mendengar 

dengan metode ceramah dan anak mengikuti apa yang saya katakan. 

Anak autis sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahami materi, 

bahkan banyak dari anak autis disekolah yang mampu menghafal 

banyak surat-surat pendek dan menghafal rukun iman, rukun islam,  

menyanyi dan menghafal pelajaran-pelajaran yang lain, seperti rumus 

matematika”.
26

 

Menurut Novita dalam jurnal yang dikutip oleh Jaja Suteja 

menyebutkan metode yang dapat digunakan terhadap penderita 

autisme akibat dari kesalahan bentuk prilaku sosial dilakukan dengan 

metode terapi ABA (Applied behavioral analysis) yakni metode yang 

dalam penerapannya menggunakan positive reinforcement (hadiah 

dan pujian) dan metode Metode terapi TEACCH (Treatmen an 

education of autistic and Related Communication handicapped 

Chidren) yakni metode yang digunakan untuk mendidik anak autis 

dengan menggunakan kekuatan relatifnya pada hal tersebut 

terstruktur dan kesenangannya pada rutinitas dan hal-hal yang dapat 

diperkirakan dan relatif mampu berhasil pada lingkungan yang visual 

dibanding yang auditori.
27

 

Menurut peneliti, penggunaan metode yang tepat bagi anak 

autis adalah dengan menggunakan metode yang membuat anak tidak 
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 Observasi di SLB Nurasih Ciputat, 19 Juli 2019 
26

 Wawancara dengan Wali Kelas di SLB Nurasih Ciputat, ibu Santi , Ciputat, pada 

tanggal 19 juli 2019 
27

 Jaja Suteja “ Bentuk Metode Terapi Terhadap Anak Autisme Akibat Bentukan 

Perilaku Sosial” Dalam Jurnal Edueksos Vol III, No 1, Januri-Juni 2014, h. 129 
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bosan dan membuat anak autis mampu menerima materi pelajaran, 

sehingga anak akan dengan mudah memahami materi.  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SLB Nurasih 

Ciputat, guru mengajar dengan menggunakan metode ceramah dan 

ketika pelajaran dimulai dengan menghafal surat-surat pendek, 

dengan teknis penyampaian anak menghafal menggunakan microfon 

satu persatu, dengan demikian maka anak akan menunjukkan 

perkembangan mental dengan baik karena dengan demikian guru 

pendidikan agama islam telah membantu melatih anak dalam 

perkembangan mental.
28

 

 

4. Faktor Pendukung dan Hambatan 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti lakukan 

bahwa beberapa faktor pendukung dalam kesiapan pembelajaran anak 

autis diantaranya adalah : 

1.   Kepala sekolah SLB Nurasih Ciputat sangat arif dan 

bijaksana serta adil,dan  tidak membeda-bedakan antara 

peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus satu 

dengan peserta berkebutuhan khusus yang lain, sehingga 

dapat tercipta semangat kebersamaan diantara semua 

pihak sekolah. Dan mampu menggapai tujuan pendidikan, 

visi dan misi yang telah ditetapkan. 

2. Siswa, siswa SLB Nurasih Ciputat dapat menerima 

pembelajaan dengan baik, siswa juga sering mengikuti 

lomba yang menjadi salah satu faktor pendukung 

terwujudnya visi dan misi sekolah. 

                                                           
28

 Observasi di SLB Nurasih Ciputat, 12 Juli 2019 
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3. Guru selain mengajar juga memiliki peran yang sangat 

penting dalam membantu peserta didik Autis. Guru 

dengan penuh kesabaran serta mampu menyampaikan 

materi dengan baik. Guru Pendidikan Agama Islam tidak 

hanya mengajarkan teori saja akan tetapi menemani anak 

untuk mengaplikasikan apa yang telah diajarkan. 

Misalnya, guru membantu anak, mengingatkan tatacara 

berwudhu dan membimbing anak untuk shalat berjamaah. 

Dengan begitu anak akan terbiasa melakukannya. 

Hubungan murid dan guru yang ada disekolah SLB 

Nurasih Ciputat terjalin sangat baik. karna keakraban dan 

interaksi dengan siswa merupakan salah satu kunci 

keberhasilan yang baik. untuk memahami karakter anak 

guru menggunakan pendekatan individual, dimana guru 

menganggap anak berkebutuhan khusus seperti anak 

sendiri.
29

 

Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi faktor pendukung 

dalam proses belajar mengajar yang dijabarkan oleh ibu Sri Wahyuni 

adalah “diri anak sendiri yang terniat untuk lebih baik. Di sekolah 

anak telah diajarkan dengan baik tinggal bagaimana orang tua 

dirumah untuk mengarahkan anaknya saja, dengan artian harus 

bersinergi antara orang tua dan pihak sekolah”. 
30

  jadi, sebenarnya 

yang menjadi faktor pendukung adalah niat baik anak untuk berubah 

menjadi lebih baik.  pendapat ini selaras dengan apa ibu Santi 

katakan Mengenai faktor pendukung disekolah “banyak sekali salah 

satunya dengan menyalurkan bakat anak, dengan menyalurkan bakat 
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 Observasi di SLB Nurasih Ciputat,  19 Juli 2019 
30

 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SLB Nurasih Ciputat, ibu Sri Wahyuni , 

ciputat, pada tanggal 19 juli 2019. 
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anak maka akan menambah semangat anak dalam menerima 

pelajaran”. Dalam gambar dibawah adalah prestasi lomba anak 

berkebutuhan khusus yang ada di SLB Nurasih Ciputat.
31

 

Beberapa faktor penghambat dalam proses belajar mengajar 

seperti yang dijabarkan oleh Kepala Sekolah SLB Nurasih Ibu Novi : 

“Faktor penghambat dalam proses pembelajaran anak autis 

masih susah diatur, karena anak autis disekolah SLB Nurasih 

rata-rata memiliki kebutuhan khusus yang ganda. Faktor 

keluarga yang kurang memperhatikan perkembangan anak 

autis dirumah dan lingkungan yang sering kali belum 

menerima seutuhnya anak autis, sehingga menjadikan anak 

autis menjadi pemalu, tidak percaya diri dan lebih menarik 

diri sehingga sulit untuk berkembang”. 
32

 

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terdapat 

beberapa yang menjadi faktor penghambat bagi anak dalam proses 

belajar yakni : 

1. Guru pendidikan agama islam yang berada di SLB 

Nurasih Ciputat hanya ada satu guru dan dibutuhkan lebih 

banyak guru agar pembelajaran dapat berjalan dengan 

kondusif dan tujuan pendidikan agama islam dapat 

tercapai. 

2. Siswa Autis di SLB Nurasih memiliki ketunaan yang 

ganda sehingga sedikit sulit untuk fokus dalam menerima 

pelajaran 
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 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SLB Nurasih Ciputat, ibu Santi , Ciputat, 

pada tanggal 12 juli 2019. 
32

 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SLB Nurasih Ciputat, ibu Novi , Ciputat, 

pada tanggal 19 juli 2019. 
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3. Sarana dan Prasarana yang berada di SLB Nurasih Ciputat 

masih kurang lengkap, sehingga dalam proses belajar anak 

kurang memahami.
33

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan kepala 

sekolah, guru pendidikan agama islam serta wali kelas SLB 

Nurasih Ciputat, maka dapat disimpulkan bahwa adanya faktor 

pendukung dan faktor penghambat merupakan hal yang penting 

dan berpengaruh dalam proses pengembangan mental anak autis 

di SLB Nurasih Ciputat.  

Adapun upaya-upaya sekolah untuk mengatasi faktor 

hambatan dengan cara harus banyak belajar dari berbagai 

pengalaman dari guru-guru lainnya, memberikan pemahaman 

dan sosialisasi terhadap lingkungan dan masyarakat. 

Memberikan materi yang sederhana sesuai dengan kemampuan 

peserta didik autis , memberikan perhatian, serta sabar dalam 

menghadapinya, dan menerapkan memberikan sikap tegas 

terhadap siswa yang kurang dalam memperhatikan atau nakal, 

agar merekapaham bahwa apa yang mereka lakukan salah. Selain 

itu komunikasi antar guru dan orang tua, agar orang tua atau 

keluarga agar lebih memperhatikan perkembangan mental anak 

autis. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa, peran 

guru pendidikan agama islam sangat berpengaruh dalam 

mengembangkan mental anak Autis di SLB Nurasih Ciputat. 

Secara umum peran guru pendidikan agam islam sesuai dengan 

teori yang dibahas pada kajian teori. Dengan menerapkan metode 
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 Observasi di SLB Nurasih Ciputat, 5 Agustus 2019 
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dan cara penyampaian yang menyesuaikan dengan materi yang 

akan diajarkan dan nilai-nilai keagamaan. Sehingga adanya 

perkembangan dan perubahan tingkah laku serta sikap anak autis.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang telah penulis paparkan, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Anak autis dalam tumbuh kembangnya tidak sama dengan 

anak pada umumnya, dikarenakan anak autis sulit untuk melakukan 

interaksi dengan sesama. Siswa Autis di SLB Nurasih Ciputat 

mengalami peningkatan dalam perkembangan mentalnya, terlihat dari 

pembiasaan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Guru 

membantu anak memaparkan materi dengan menggunakan metode 

ceramah, drill dan keteladanan, dengan berbagai metode yang 

diajarkan oleh guru dapat membantu anak dalam perkembangan 

mental anak Autis. 

Materi yang disampaikan oleh guru pendidikan agama islam 

langsung di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam 

hal ibadah, yaitu tentang berwudhu, praktek shalat berjamaah, 

hafalan surat pendek, hafalan doa sehari-hari dan menghafal nama-

nama nabi dan malaikat serta tugasnya. Dari segi akhlak anak dilatih 

untuk bersifat jujur serta sopan santun. Dengan berbagai pencapaian 

yang telah dilakukan siswa maka peran guru dikatakan berhasil 

dalam membantu peserta didik dalam perkembangan mental yang 

dibuktikan dalam pola tingkah pembiasaan dan sikap keagamaan 

dalam kehidupan sehari-hari. hasil dari pembalajaran pendidikan 

agama islam 

Guru Pendidikan Agama Islam sangat berperan dalam 

perkembangan mental anak Autis yaitu sebagai fasilitator dan 

penghubung antara guru dan peserta didik, dan sebagai penyampai 
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materi. Sebagai motivator guru pendidikan agama islam terus 

memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara membantu 

mengembangkan kemampuan peserta didik dengan mengikuti 

berbagai lomba diluar sekolah. Peran guru disini tidak hanya 

menyampaikan teori belajar, guru juga harus membantu anak dan 

memperhatikan anak dalam tumbuh kembangnya. 

 

B. Saran  

SLB Nuarsih adalah sekolah yang cukup banyak siswanya 

dengan berbagai ketunaan yang dimiliki. Sarana Prasarana yang 

dimiliki juga sudah cukup memadai, akan tetapi guru yang dimiliki 

sangat sedikit sekali untuk menangani anak didik dengan 

berkebutuhan khusus. Guru pendidikan agama islam hendaknya 

ditambah dan dibedakan sesuai dengan kebutuhan anak.  
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan kepada Kepala Sekolah 

 
1. Bagaimana sejarah berdirinya SLB Nurasih Ciputat? 

2. Apakah setiap peserta didik yang mendaftar harus mendapatkan surat 

dari psikolog sesuai dengan kabutuhan khususnya? 

3. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada d SLB Nurasih Ciputat? 

4. Kurikulum apa yang digunakan di SLB Nurasih Ciputat? 

5. Berapa jumlah peserta SLB Nurasih Ciputat? 

6. Apakah jumlah siswa SLB setiap tahunnya menigkat? Jika meningkat 

lebih banyak peserta didik dengan kebuituhan khusus yang mana? 

7. Apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan pihak sekolah untuk 

guru? 

8. Apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan diluar sekolah? 

9. Peserta didik dengan kebutuhan apa yang mengikuti perlombaan di 

luar? 

10. Apakah setelah selesai belajar di SLb Nurasih peserta didik 

melanjutkan penddikan ke jenjang selanjutnya? 

11. Apakah anak berkebutuhan khsus memiliki program kePAIan 

tersendiri disekolah? 

 

 

Pertanyaan kepada Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Sudah berapa lama ibu mengajar di SLB Nurasih? 

2. Anak dengan kebutuhan khusus yang seperti apa yang lebih cepat 

menerima pelajaran pendidikan agama islam di SLB Nurasih 

ciputat? 

3. Bagaimana kelengkapan alat-alat pendidikan agama islam diSLB 

Nur Asih Ciputat? 

4. Apa kendala dalam menyampaikan pelajaran pendidikan Agama 

Islam di SLB Nurasih Ciputat? 

5. Bagaimana cara anak autis dalam menerima pelajaran pendidikan 

agama islam di SLB Nur Asih Ciputat? 

6. Metode apa yang biasanya digunakan guru dalam menyampaikan 

pelajaran pendidikan agama islam di SLB Nurasih ciputat? 



7. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan 

kemampuan anak dalam mengingat pelajaran pendidikan agama 

islam? 

8. apakah anak autis disekolah dapat berinteraksi dengan anak lain 

yang memiliki kebutuhan yang berbeda? 

9. Bagaimana cara guru dalam membantu interaksi sosial anak 

autis? 

10. Bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar agama anak 

autis? 

11. Apakah guru memiliki cara khusus untuk meningkatkan interaksi 

sosial anak yang memiliki kebutuhan khusus? 

 

Pertanyaan kepada Wali kelas 

1. Bagaimana cara guru mengembangkan kemampuan anak dibidang 

masing-masing? 

2. Apakah ada kendala yang berhubungan dengan kegiatan didalam 

maupun diluar kelas? 

3. Apakah kebutuhan khusus mempengaruhi terhadap perigkat siswa? 

4. Apakah ada kendala dalam menyampaikan pembelajaran terhadap 

masing-masing peserta didik yang berkebutuhan khusus ? 

5. Bagaimana cara memberikan penilaian terhadap anak autis dana anak 

yang memiliki kebutuhan lain ? 

6. Bagaimana cara meningkatkan motivasi anak yang memiliki 

kebutuhan khusus?  

7. Bagaimana cara meningkatkan interaksi sosial anak berkebutuhan 

khusus? 

8. Metode apa yang paling sering digunakan guru dalam menyampaikan 

pembelajaran dikelas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 : Observasi 

DAFTAR OBSERVASI 

Tanggal Pengamatan : Oktober, Juli, Agustus 2019 

Tempat  : SLB Nurasih Ciputat, Tangerang Selatan 

Pengamat  : Fatihatur Rahmah  

Kegiatan  : Observasi 

NO Ragam Situasi yang diamati Keterangan  

1. Keadaan fisik dan lingkungan 

sekolah : 

a. Suasana lingkungan SLB 

Nurasih Ciputat 

b. Suasana kegiatan belajar 

siswa 

Kegiatan yang ada disekolah 

didokumentasikan melalui gambar 

dan video. 

Jika ada yang masih kurang maka 

digantikan dengan wawancara. 

2. Suasana Proses Belajar 

Mengajar 

a. Proses Belajar Mengajar oleh 

guru  

Dokumentasi yang diambil berupa 

foto/gambar 

3. Kegiatan lainnya 

a. Shalat berjamaah 

b. Melihat hewan Qurban 

Kegiatan yang ada disekolah 

didokumentasikan melalui gambar 

dan video. 

Jika ada yang masih kurang maka 

digantikan dengan wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 : Daftar Dokumentasi 

DAFTAR DOKUMENTASI 

No Jenis Dokumen 

1. Sejarah SLB Nurasih Ciputat 

a. Dokumentasi kegiatan Sekolah 

b. Foto kegiatan belajar mengajar 

c. Perlombaan siswa 

 

2. Visi dan Misi Sekolah 

 

3. Kebijakan Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 : Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA  

Wawancara : ibu Novianti  

Jabatan : Kepala Sekolah 

Tempat : SLB Nurasih Ciputat 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. assalamualaikum ibu, saya 

fatiha mahasiswa Institut Ilmu 

Alquran Jakarta. Untuk 

penelitian disini,  saya 

meminta waktunya sebetar 

untuk memaparkan beberapa 

pertanyaan seputar guru 

pendidikan agama islam dan 

tentang perkembangan mental 

anak berkebutuhan khusus 

(autis).  

 

waalaikumussalam iya kak fatiha silahkan 

saja untuk bertanya seputar sekolah, anak 

didik kami dan pelajaran pendidikan 

agama islam, sekiranya saya bisa jawab. 

 

2. baik ibu, bagaimana sejarah 

awal pertama sekolah ini 

berdiri? 

sekolah ini didirikan atas dasar kepedulian 

pemilik yayasan yang melihat banyak 

anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

kebutuhan khusus yang tidak bersekolah 

disekitar sini. Yayasan ini memiliki 

cabang di pesanggrahan, bintaro. Awalnya 

guru yang ada disekolah ini sangat banyak 

dan berkompeten, setelah pemecahan DKI 

dan Banten, guru-guru senior pindah ke 

sekolah cabang yang terletak dibintaro. 

Dan tersisa sekitar 10 guru yang berada di 

SLB Nurasih ini. 

 

3. untuk selanjutnya, disekolah 

Nurasih ini untuk 

kurikulumnya menggunakan 

kurikulum apa ya bu? 

 

kurikulum yang digunakan disekolah ini 

alhamdulillah kita sudah menerapkan 

kurikulum 2013 seperti apa yang telah 

dikemukakan pemerintah, akan tetapi, 

untuk kurikulum kita menyesuaikan 

dengan kemampuan anak juga. Jadi tidak 

bisa sama persis. 10 guru saja yang berada 

disini (SLB Nurasih). Kira-kira begitu ya 

kak.. 

 

4. berarti disini semua pelajaran benar sekali, guru disini diharuskan 



menggunakan RPP ya bu? 

Untuk penerapan RPPnya 

sendiri bagaimana ya ibu? 

 

membuat RPP, akan tetapi perlu digaris 

bawahi jika penerapan di RPP kita 

sesuaikan dengan anak didik ya kak. 

Karna kan anak didik dengan 

berkebutuhan khusus berbeda dengan anak 

didik pada umumnya. Yang seharusnya 

sudah SMA karna memiliki kebutuhan 

khusus, bisa saja baru masuk jenjang SMP 

ya kak.. 
5. saya melihat banyak piala hasil 

lomba anak, apakah anak di 

SLB Nurasih ini juga diajarkan 

berbagai kesenian begitu bu? 

 

alhamdulillah anak kita mempunyai 

banyak bakat, seperti piala yang itu diraih 

oleh anak tuna grahita pada lomba 

menyanyi, gambar yang itu, lumayan rapi, 

itu gambaran mega anak tuna rungu. Dan 

masih banyak lagi. 

 

6. ekskul apa saja yang bisa 

diambil siswa di sekolah ini? 
ekskul alhamdulillah banyak kak.. ada 

ekskul melukis, tata boga, berenang, 

menyanyi. Untuk hari selasa nanti kita 

berenang kak, silahkan ikut saja... 

 

7. syarat anak untuk masuk ke 

sekolah SLB Nurasih ini apa 

ya ibu? 

syaratnya anak harus memiliki surat dari 

psikolog kak mengenai ketunaannya, jadi 

orang tua dan pihak sekolah mampu 

menangani dan bekerja sama agar anak 

menjadi lebih baik,  

 

8. untuk program kePAI.an, 

apakah ada program yang 

siapkan pihak sekolah terkait 

dengan guru pendidikan agama 

islam? 

untuk guru PAI biasanya guru-guru 

disekolah sering mengikuti kegiatan 

kePAI.an yang sering diadakan 

pemerintah. Misalnya, menanamkan 

kepada anak untuk lebih dekat dengan 

ALLAH.  

 

9. Apakah anak yang memiliki 

kebutuhan khusus di SLB ini, 

sering mengikuti lomba terkait 

dengan PAI? 

 

anak disini untuk akademiknya agak 

kurang ya kk, jadi untuk mengikuti lomba 

biasanya anak kami sering ikuti adalah 

lomba menyanyi bagi anak berkebutuhan 

khusus tunagrahita , melukis bagi anak 

tunarungu dan alhamdulillah banyak dari 

anak kami yang memenangkan lomba. 

insyaAllah nanti jika ada lomba tentang 

PAI kami akan mencoba mengirimkan 

anak kami. 

 



10. menurut ibu anak autis itu 

seperi apa ya bu? 

 

anak autis dibagi menjadi dua kak, 

seperti yang kita ketahui bersama 

disekolah ini anak autis itu  ada dua 

kak, yakni anak autis murni dan autis 

yang memiliki ketunaan ganda. Dan 

merekka itu sulit berinteraksi dengan 

sesama. anak autis murni biasanya 

ketika sudah lama bersekolah maka 

anak biasanya akan lebih baik, karna 

anak autis akan megikuti kebiasaan 

yang di tanamkan, semua perbuatan 

yang diulang-ulang akan terekam di 

dalam otak anak, sedangkan jika anak 

autis yang ganda, misalnya anak autis 

ganda dengan anak tuna grahita, maka 

akan sulit untuk guru dalam 

memberikan mater 
 

11 tingkat kesulitan seperti apa 

yang biasa dihadapi guru? 

 

ada anak yang sulit banget untuk fokus, 

seperti zidan tadi kakak lihatkan.. zidan 

untuk duduk saja tidak mau, apalagi fokus 

terhadap pelajaran.  

 

12. upaya apa yang dilakukan 

guru untuk menenangkan anak 

yang sulit untuk belajar? 

 

biasanya dalam penyampaian materi ada 

dua guru yang mengajar, satu guru yang 

menyampaikan materi dan satu guru lagi 

mendampingi anak. 

 

13. untuk anak yang memiliki 

berkebutuhan khusus, 

terkhusus anak autis apakah 

setelah mendapatkan 

pembelajaran PAI anak 

menjadi lebih berkembang 

secara mentalnya? Dengan 

maksud anak lebih bisa 

dikondisikan dalam menerima 

pembelajaran? 

anak autis kan anak yang kurang dapat 

berinteraksi sosial, alhamdulillah anak 

kami ada beberapa yang 

perkembangannya cukup signifikan ya 

kak. Yang awal masuk sulit banget 

menerima materi dan susah untuk duduk, 

pada tahun awal sekolah anak masih sulit, 

kemudian di tahun kedua anak mulai biasa 

dengan semua yang telah guru berikan, 

kalau anak autis itukan merekam apa yang 

telah dilakukan setiap hari, jadi misalkan 

dia naroh sepatu di rak yang disitu, setiap 

hari juga dia akan naroh sepatu disitu, jadi 

itu yang terekam dalam otak anak. Gitu 

kak. 

 



14. Faktor apa saja yang 

diupayakan sekolah dalam 

membantu anak  dalam 

menerima pelajaran ? maksud 

disini faktor penghambat dan 

pendukung anak ibu.. 

 

untuk Faktor penghambat dalam proses 

pembelajaran anak autis adalah masih 

susahnya anak autis untuk diatur, 

karena anak autis disekolah SLB 

Nurasih rata-rata memiliki kebutuhan 

khusus yang ganda. 

Faktor keluarga yang kurang 

memperhatikan perkembangan anak 

autis dirumah dan lingkungan yang 

sering kali belum menerima seutuhnya 

anak autis, sehingga menjadikan anak 

autis menjadi pemalu, tidak percaya 

diri dan lebih menarik diri sehingga 

sulit untuk berkembang 

 

 

Wawancara : ibu Sri Wahyuni 

Jabatan : Guru Pendidikan Agama Islam 

Tempat : SLB Nurasih Ciputat 
 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Assalamualaikum ibu, 

apakabar..saya 

fatihaturrahmah 

mahasiswa dari Institut 

Ilmu AlQuran Jakarta. 

Untuk kali ini saya akan 

melakukan wawancara 

terkait pendidikan agama 

islam yang ada di SLB 

Nurasih Ciputat.  

 

waalaikumussalam, iya kak fatiha silahkan, jika 

ada jawaban yang kurang pas nanti mungkin kita 

bisa sharing.. 

 

2. baik ibu, di SLB Nurasih 

ini kan banyak anak 

dengan kebutuhan khusus 

yang berbeda, setelah 

saya melakukan observasi 

sangat unik nih ibu, 

semua anak belajar di aula 

dengan digabung dengan 

anak yang memiliki 

ketunaan yangberbeda? 

sebenarnya mbk, untuk yang menggabungkan 

semua anak yang memiliki kebutuhan khusus ini 

bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial 

anatar anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka 

bisa melihat satu sama lain dan memiliki rasa 

syukur. Untuk pelajaran pendidikan agama islam 

memang kami digabung pada saat pagi hari, 

setelah istirahat nanti giliran guru kelas untuk 

menyampaikan pendalaman materi kepada anak. 

Atau sering kali anak kita ajak untuk menonton 



Ini gimana ya ibu? 

 

kisah-kisah nabi. 

 

3. bagaimana penerapan 

RPP disekolah ibu? 

 

untuk penerapan RPP disekolah kita sesuai 

dengan kemampuan anak aja sih kak, yang pasti 

untuk mengajar di SLB seperti ini perlu 

kesabaran yang sangat ekstra, karena murid 

sangat lambat utuk menerima pelajaran. 

 

4. anak autis di sekolah ini 

seperti apa ya bu? 

 

anak autis adalah anak yang susah bergaul 

dengan temannya, dikarenakan anak autis 

memiliki dunianya sendiri untuk 

menemukan teman. 
 

5. dengan kondisi belajar 

seperti ini biasanya 

metode apa yang biasa 

digunakan agar anak 

mampu memahami 

materi? 

 

untuk metode yang biasa dipakai guru adalah, 

ceramah sudah pasti ya kak, kemudian tanya 

jawab mengenai nama nabi, anak menghafal 

surat pendek, memberikan demonstrasi 

mengenai tatacara wudhu dan memberikan tugas 

kepada anak untuk menghafal surat pendek. 

Alhamdulillah disekolah ini banyak anak yang 

sudah hafal surat pendek. Tapi mungkin dalam 

pengucapannya agak sulit ya kak.. tapi kami 

memang mengupayakan agar anak setidaknya 

bisa hafal surat al fatihah, an Nash, al ikhlas dan 

alfalaq.  

 

6. bagaimana cara guru 

memotivasi anak 

berkebutuhan khusus? 

untuk memotivasi anak bisa dengan cara 

mengajak anak untuk lomba, lomba apa saja, 

misalkan lomba menyanyi,maka akan 

membantu anak menumbuhkan semangat 

menyanyi dan menghafal, dengan anak yang 

suka menyanyi maka menyampaikan 

pelajaran dengan berbagai lagu akan lebih 

mudah diterima, seperti menghafal nama-

nama Nabi menggunakan lagu balonku ada 

lima.  Kalau lomba melukis ya anak 

disekolah ini banyak ya anak yang minat, 

dan kita sebagai guru mendukung saja 

 

7. apakah guru pendidikan 

islam memiliki peran 

terhadap anak autis? 

 

Ya, gurukan sebagai fasilitator dalam proses 

belajar mengajar, sebagai penghubung antara 

siswa autis dan materi. Seperti fasilitator 

yang menghubungkan antara siswa autis dan 

metode yang dipakai ketika proses belajar 



mengajar berlangsung. Sehingga guru sangat 

berperan dalam membantu perkembangan 

mental peserta didik melalui kegiatan 

penanaman nilai keagamaan atau materi PAI 

yang diajarkan 

 

8. bagaimana cara ibu untuk 

menumbuhkan semangat 

belajar agama bagi anak 

berkebutuhan khusus 

(autis)? 

 

sebenarnya ini juga tergantung bagaimana 

kondisi anak ya kak, ada yang memang 

semangat sekali belajar sehingga anak mampu 

menyerap pelajaran dengan baik. ada juga yang 

ogah-ogahan. Biasanya guru sering 

menceritakan kisah nabi sebagai lebih semangat.  

 

9. faktor penghambat dan 

pendukug belajar apa saja 

yang dirasakan oleh ibu 

dalam menyampaikan 

materi? 

 

anak autis adalah anak yang memiliki 

kekurang percayaan diri dalam berinteraksi 

sosial, bukan anak yang memiliki IQ rendah. 

Jadi untuk penanganan anak autis sendiri 

guru lebih mudah apabila anak sudah 

terbiasa melakukan hal-hal yang baik. 

Faktor pendukung sebenarnya adalah diri 

anak sendiri yang memiliki niat untuk lebih 

baik. di sekolah anak telah diajarkan dengan 

baik tinggal bagaimana orang tua dirumah 

untuk mengarahkan anaknya saja, dengan 

artian harus bersinergi antara orang tua dan 

pihak sekolah 

 

 

Wawancara : ibu Santi 

Jabatan : Wali Kelas 

Tempat : SLB Nurasih Ciputat 
 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. assalamualaikum ibu, 

saya fatihatur Rahmah 

mahasiswi Institut Ilmu 

Alquran jakarta 
 

waalaikumussalam iya mbak fatiha 

2. saya ingin bertanya hal 

yang berkaitan 

denganpenanganan 

oh tentu mbak, anak belajar diluar kelas 

biasanya lebih sulit diaturnya, akan tetapi 

untuk anak autis belajar diluar kelas justru 



anak berkebutuhan 

khusus didalam kelas. 

Untuk penanganan 

sendiri ibu, apakah 

berbeda belajar didalam 

kelas dan luar kelas? 
 

menjadi lebih mudah, karna anak autis suka 

belajar ditempat yang lumayan luas. 
 

3. bagaimana 

pengaplikasian RPP 

yang ada disekolah? 
 

untuk RPP sendiri kita memang sesuai 

dengan Kurikulum pemerintah, yakni 

kurikulum 2013, akan tetapi 

pengalikasiannya kita menyesuaikan, dalam 

artian setiap sekolah kan boleh memodif 

bagaimana pengaplikasiannya kan ya, kita 

biasa lebih lama untuk penerapan materi 

yang sesuai sama kurikulum. Yang penting 

kita telah berusaha dan menjalankan tugas, 

kira-kira begitu 

4. menurut ibu anak autis 

itu seperti apa bu? 
 

anak autis selain sulit dalam berinteraksi 

sosial juga sulit berkomunikasi, akan tetapi 

jika sudah dilatih anak akan terbiasa 

melakukan hal-hal yang telah menjadi 

kebiasaanya 
 

5. baik ibu, untuk 

metodenya yang sering 

ibu gunakan ketika 

sedang mengajar 

didalam dan di luar 

kelas apakah berbeda? 
 

anak akan lebih sering mendengar dengan 

metode ceramah dan anak mengikuti apa 

yang saya katakan oleh guru. anak autis 

sebenarnya tidak terlalu sulit untuk 

memahami materi. Banyak dari anak autis 

disekolah yang mampu menghafal banyak 

surat-surat pendek dan menghafal rukun 

iman, rukun islam dan menyanyi 
 

6. bagaimana cara guru 

memotivasi peserta 

didik agar semangat 

belajar agama? 
 

memotivasi anak dengan berkebutuhan 

khusus guru tentang keagamaan dengan cara 

setiap hari kita tanaman sifat keagamaan 

kepada mereka, misalkan dengan cara 

membiasakan shalat dhuha, memutar kotak 

amal, menjenguk teman yang sedang sakit 

agar anak memiliki sifat baik terhadap 

temannya 
 

7. apakah anak autis Perkembangan mental anak akan terus 



mempunyai 

perkembangan dalam 

mentalnya terkait anak 

yang memiliki 

kebutuhan khusus? 
 

terbentuk selama anak masih terus mau 

belajar. dan ada beberapa anak yang 

memiliki perkembangan bagus tentang 

dirinya dan hal itu didukung oleh guru. ada 

juga anak yang memiliki perkembangan 

mental yang cenderug kurang baik, biasanya 

yang kurang baik seperti ini didasari oleh 

kurangnya perhatian dari kedua orang tua 
 

8. Apakah ada perbedaan 

semangat belajar anak 

terhadap pelajaran umum 

dan pelajaran agama? 

Untuk perbedaannya sendiri tergantung peserta 

didiknya juga mbak. Cuman yang terlihat anak 

lebih santai kektika belajar agama karna 

pelajaran agama cenderung menghafal surat 

pendek . 

9. ibu, apa saja faktor 

yang membuat anak 

semangat dan malas 

untuk menerima 

pelajaran? 
 

faktor penghambat dan pendukung belajar 

sebenarnya sama yakni keadaan anak itu 

sendiri, akan tetapi ibu santi menambahkan 

seberapa guru menyayangi anak juga 

berpengaruh terhadap mental anak. 

Mengenai faktor pendukung disekolah 

banyak sekali salah satunya dengan 

menyalurkan bakat anak. Dalam gambar 

dibawah adalah lukisan anak berkebutuhan 

khusus yang ada di SLB Nurasih Ciputat 
 

 

 

Wawancara : Farraz Rahmatullah 

Siwa Kelas : VIII 

Tempat :  SLB Nurasih Ciputat 

 
NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. assalamualaikum faraz, 

hallo, nama kakak fatiha, 

kak siapa? 

 

Waalaikum salam, kak fatiha 

2. Farraz kelas berapa? delapan,, SMP (agak susah faraz menjawab) 

3. Faraz suka belajar agama 

nggak? 

suka,, 

4. kalau dirumah shalat 

nggak? 

Shalat 



5. ngaji nggak? ngaji sukak 

6. Kenapa suka belajar 

agama? 

Karna belajar agama banyak doanya 

7. Kalau disekolah belajar 

agama apa aja? 

ngaji, hafalan, marawis, doa-doa, naroh uang di 

toples (sedekah) 

8. farraz sering membaca Al 

Quran nggak? 

agak sulit membaca Al Quran, tapi kalau 

menghafal guru sering membaca jadi aku inget 

9. coba faraz bacakan surat 

al ikhlas 

membaca surat pendek dengan kemampuan yang 

dimiliki, (walau tidak sempurna tapi dia bisa) 

 

Wawancara : M Andrean Syahputra  

Siwa Kelas : VII 

Tempat :  SLB Nurasih Ciputat 
 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. assalamualaikum 

andrean ya.. hallo 

apakabar andrean? 

Waalaikumussalam, iya kak 

2. nama kakak fatiha, kak 

siapa? 

kak fatiha 

3. andrean kelas brapa? Kelas tuju 

4. kakak mau nanya-nanya 

nih sama andrean.. 

boleh? 

iya kak.. 

5. andrean suka belajar 

agama islam? 

Suka 

6. kenapa andrean suka 

belajar agama? 

Karna ada doa-doa  

Karna andrean pengen sembuh 

7. kalau disekolah belajar 

agama apa aja sih 

andean? 

marwis yang pukul-pukul gendang, kita 

melihat hewan kurban, sama doa. 

8. andrean kalau dirumah 

shalat? 

Shalat  

9. andrean kalau dirumah 

ngajit? 

Ngaji 

10 Coba andrean bacakan 

surat pendek yang 

sudah dihafal 

Andrean mengaji sebanyak empa surat 

pendek yang telah dihafalnya. 

 

 



Lampiran 5 : Hasil Observasi 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP 

PERKEMBANGAN MENTAL ANAK AUTIS 

(studi Kasus di SLB Nurasih Ciputat) 

No  Aspek yang diamati Deskriptif Hasil Observasi 

1. Peran guru pendidikan 

islam 

Guru pendidikan agama islam di SLB 

Nurasih melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dalam menyampaikan materi, 

membimbing dan membantu anak autis 

untuk menjadi lebih baik. seperti 

membimbing anak untuk bisa wudhu dan 

membimbing anak untuk melaksanakan 

shalat. 

2. Perkembangan mental 

anak autis 

Motivasi  Yang menjadi motivasi 

terbesar bagi anak adalah 

kemuan dan niat yang besar 

didukung oleh pihak sekolah 

dan orang tua serta 

lingkungan. 

Metode  Anak autis cenderung 

mendengarkan, maka metode 

yang bagus dan tepat adalah 

metode ceramah, dikarenakan 

otak anak autis akan lebih 

mudah untuk merekam 

Lingkungan  Lingkungan yang ramah akan 

membuat anak autis 

menjadikan mental anak autis 

berkembang baik. 

perkembangan ini tidak hanya 

interaksi sosial saja, 

komunikasi anak juga 

otomatis akan ikut 

berkembang 

 

 



Lampiran 6 : Dokumentasi Foto 

    

Gedung Sekolah   Ruang Belajar Siswa 

    

 Bahan Ajar Siswa   Ruang Belajar Siswa 

    

Kegiatan Marawis    Kegiatan Pembelajaran PAI 



   

   Shalat Dhuha berjama’ah 

   

Kegiatan Siwa 

   

Hasil karya Siswa 
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