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Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, 

supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah 

menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang 

dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 

(Q. S. Ibrahim : 4)1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media, 

2005), hal. 255. 



 vi 

PERSEMBAHAN 

 

Meski susah, namun akan tetap bersemangat manakala dorongan dari 

orang lain kita dapatkan sehingga akan menjadikan kita lebih mempunyai 

kekuatan 

 

Karya ini penulis persembahkan untuk …………. 

� Almamater tercinta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. 

� Bopo dan biyung tercinta yang tiada henti-hentinya mencurahkan kasih 

sayangnya, do’a serta supportnya, dan atas kesabarannya dalam 

mendidik penulis. De’ Arwan, De’ Muad, dan De’ Kun tersayang. 

� Pendamping hidup penulis kelak. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 vii  

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluknya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa 

penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa 

manusia keluar dari zaman jahiliyah. 

Penyusunan skripsi ini bukanlah merupakan akhir dari sebuah perjalanan 

panjang, namun merupakan awal dari sebuah perjalanan. Namun penulis berharap 

semoga karya ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya Bimbingan dan Konseling Islam, juga bagi masyarakat 

umum. 

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. 

Oleh karena itu, penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua 

pihak atas segala bimbingan dan bentuannya hingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Bahri Ghozali, M. A., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN 

Sunan Kalijaga. 

 



 viii  

2. Bapak Nailul Falah, M. Si., selaku ketua jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam UIN Sunan Kalijaga. 

3. Bapak Slamet, M. Si., selaku penasehat akademik sekaligus merupakan sekretaris 

jurusan.  

4. Bapak Drs. Abdullah, M. Si., selaku pembimbing skripsi. Terima kasih banyak 

atas kesabaran dan ketelitiannya dalam membimbing dan mengoreksi skripsi 

penulis. 

5. Semua dosen yang telah memberikan dan menularkan ilmunya kepada penulis 

selama kuliah. Serta karyawan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga yang telah 

memberikan kemudahan fasilitas selama penulis menempuh studi. 

6. Bapak H. Sudardjo, M. Pd. I, selaku kepala sekolah SLB B Wiyata Dharma I 

Sleman yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk 

melakukan penelitian dan atas informasinya. Bapak Sarbani, S. Pd. dan Ibu 

Sumini yang telah memberikan banyak informasi dan kepada semua jajaran SLB 

B Wiyata Dharma I Sleman terima kasih atas semua bentuannya. 

7. Bopo dan Biyung tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik moral, 

spiritual maupun materi, atas dukungan dan do’a yang tiada henti, serta 

membimbing, mengasuh, mendiddik dan memberikan cinta dan kasih sayangnya 

tiada henti. Atas do’a restunya. De’ Arwan, de’ Mu’ad, de’ Kun yang telah telah 

memberikan rasa sayangnya. 

8. Untuk Temmy, Osy (makasih dah mau ikut repot), Mb Ina (suwun atas 

semuanya). Panji makasih supportnya. 



 ix 

9. Kepada teman-teman BPI B juga BPI A atas support dan keceriaan yang telah 

kalian berikan.  

10. Keluarga besar MU yang telah memberikan rasa kekeluargaannya dan ilmunya. 

11. Kepada Mz Vendy, terima kasih atas nasehat dan gojlokannya dulu yang sangat 

bermanfaat, namun maaf tidak bisa memenuhi janji yang pernah saya ucapkan.  

12. She Oum, atas do’a dan dukungannya serta semangatnya.  

13. Keluarga besar Bondalem, makasih atas rasa kekeluargaan n silaturrahimnya. 

Teman-taman relawan gempa di Bambanglipuro. Teman-teman praktikum di 

BP4. 

14. Serta semua pihak yang telah ikut membantu penulis.       

Tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali do’a, semoga mereka 

mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. 

 

Sleman,   25 Desember 2008 
27 Dzulqo’dah 1428 

 
 
 
 

 Siti Kholishoh 
   04220056  

 
 
 
 



 x 

ABSTRAK 

 

Tunarungu merupakan orang yang mengalami gangguan pendengaran. 
Mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.  SLB B Wiyata Dharma I 
Kabupaten Sleman adalah sekolah khusus bagi siswa yang mengalami 
kelainan/kekurangan dalam hal pendengaran. Oleh karena itu siswa tunarungu dalam 
menerima bimbingan ibadah harus dibedakan penanganannya agar tercapai maksud 
dari pemberian bimbingan ibadah tersebut. Untuk memberikan bimbingan ibadah 
maghdhah pada siswa tunarungu diperlukan metode khusus karena keterbatasan 
mereka dalam berkomunikasi dan menerima rangsangan agar mudah ditangkap dan 
difahami.  

Untuk dapat memberikan bimbingan ibadah maghdhah pada siswa tunarungu 
tersebut diperlukan metode yang mudah mereka tangkap dan dengan bahasa yang 
mudah mereka fahami.Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana 
metode bimbingan ibadah maghdhah yang diberikan oleh siswa tunarungu di SLB B 
Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. Tujuannya adalah untuk mengetahui metode 
yang digunakan oleh sekolah dalam memberikan bimbingan ibadah maghdhah untuk 
siswa tunarungu. Teori yang ada di dalamnya adalah bimbingan ibadah, macam 
ibadah, cakupan ibadah, bentuk bimbingan ibadah, bimbingan ibadah maghdhah dan 
metode bimbingan. Juga ada teori tentang tunarungu, karakteristik tunarungu, media 
komunikasi tunarungu, dan perkembangan anak tunarungu. 

Metode yang digunakan dalam pemberian bimbingan ibadah di SLB B Wiyata 
Dharma I Kabupaten Sleman adalah : (1) syahadat ; metode meniru, mengenal 
ciptaan Allah dan ceramah, (2) shalat ; metode ceramah, praktek, shalat jamaah, 
nonton dan gambar, (3) zakat ; metode ceramah dan demonstrasi, (4) puasa ; metode 
ceramah, buka bersama, bertanya dan simulasi, (5) haji ; metode ceramah. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi 
perkembangan keilmuan pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, termasuk 
metode bimbingan ibadah mahgdhah yang digunakan oleh SLB B Wiyata Dharma I 
Kabupaten Sleman ini dapat ditiru dan diambil nilai positifnya oleh pihak lain. 
 
 
Kata kunci : bimbingan ibadah dan tunarungu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xi 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ………………...……………………………………………… i 

SURAT PENGAJUAN SKRIPSI ………………………………………….……… ii 

HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………..… iii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ………………………………………...…. iv 

HALAMAN MOTTO ……………………………………………………………… v 

HALAMAN PERSEMBAHAN …………………………………………………... vi 

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. vii 

ABSTRAK ………………………………………………………………………... viii 

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. ix 

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………….. x 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ……………………………………………………..… 1 

B.  Latar Belakang Masalah ……………………………………………… 4 

C. Rumusan Masalah ……………………………………………………... 7 

D. Tujuan Penelitian …………………………………………….…….….. 7 

E. Manfaat Penelitian ………………………………………………….…. 8 

F. Telaah Pustaka …………………………………………………...……. 8 

G. Landasan Teori …………………………………………………...….. 10 

a. Tinjauan Tentang Bimbingan Ibadah ………………………….… 10 



 xii  

a) Teori Tentang Bimbingan dan Ibadah ………………..…….... 10 

b) Macam Ibadah …………………………………………..…… 13 

c) Cakupan Ibadah …………………………………………….... 16 

d) Bentuk-Bentuk Bimbingan Ibadah …………………………... 17 

e) Bimbingan Ibadah Maghdhah ………………….………….…. 17 

f) Metode Bimbingan Ibadah ……………………………..….… 18 

b. Tinjauan Tentang Tunarungu ……………………………..……... 21 

a) Pengertian Tunarungu ……………..………………...……….. 21 

b) Karakteristik Tunarungu ………………………………….….. 23 

c) Media Komunikasi ……………………………………...…… 25 

d) Perkembangan Pada Anak Tunarungu ………………………. 26  

H. Metode Penelitian ……………………………………………...…….. 28 

BAB II. GAMBARAN UMUM SLB B WIYATA DHARMA 1 KABUPATEN 

SLEMAN 

A. Seputar SLB B Wiyata Dharma 1 Sleman …………………………… 32 

B. Letak Geografis ……………………………………………..……….. 37 

C. Sejarah Berdiri ………………………………….……………….…… 38 

D. Visi, Misi dan Waktu Pendaftaran …………………………………… 39 

E. Struktur Organisasi …………………………………………...……… 40 

F. Tenaga Pembimbing dan Siswa ……………………………..……….  42 

G. Sarana Sekolah …………………………………………………..…… 46 

H. Kegiatan Keagamaan di SLB B Wiyata Dharma 1 Sleman …….…… 47 



 xiii  

BAB III. METODE YANG DIGUNAKAN PEMBIMBING DALAM 

MEMBERIKAN BIMBINGAN IBADAH MAGHDHAH PADA SISWA 

TUNARUNGU DI SLB B WIYATA DHARMA 1 KABUPATEN SLEMAN 

A. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Pada Siswa Tunarungu ………..…… 50 

B. Metode Dalam Pemberian Ibadah ………………………………...…. 59 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat …………………………...…….. 78 

BAB IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan ……………………………………………………………79 

B. Saran …………………………………………………………………. 80 

C. Penutup ……………………………………………………………....  81 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiv 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel I  : Daftar Struktur Organisasi …………………………..……………. 42 

Tabel II : Daftar Siswa SLB B Wiyata Dharma I Sleman ………………….. 45 

Tabel III : Daftar Sarana SLB B Wiyata Dharma I Sleman ……………….… 48 

 



 1 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
 

A.  Penegasan Judul 

 
Untuk menghindari kesalahfahaman dalam mengartikan judul penelitian  

BIMBINGAN IBADAH PADA SISWA TUNARUNGU DI SLB B WIYATA 

DHARMA I KABUPATEN SLEMAN ini, maka penulis merasa perlu memberi 

penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Bimbingan Ibadah  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer bimbingan diartikan 

sebagai arahan, tuntunan, pimpinan.1 Istilah bimbingan merupakan terjemahan 

dari bahasa Inggris “guidance” dari kata kerja “ to guide”  yang berarti 

menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang 

bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan mendatang.2 Sedang bimbingan 

secara Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu 

hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai 

kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. 

                                                 
1 Peter Salim dan Yenny, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (kota terbit, penerbit 

serta tahun terbit tidak diketahuii), hlm. 1464. 
2 Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta : Golden 

Terayon, 1982), hal. 1. 
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Sedangkan ibadah menurut bahasa berarti taat atau kepatuhan.3 

Secara istilah ibadah adalah kebaktian kepada Tuhan, perbuatan untuk 

menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintah 

dan menjauhi larangan-Nya.4 

Dari segi ruang lingkupnya ibadah terbagi menjadi ibadah 

maghdhah dan ghairu maghdhah. Ibadah maghdhah adalah ibadah yang 

tercermin dalam rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, 

dan haji. Sedangkan Ibadah ghairu maghdhah adalah ibadah yang tidak 

termasuk ke dalam ibadah mahdhah.5 

Di dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian hanya pada 

ibadah maghdhah saja, yaitu ibadah yang tercermin dalam rukun Islam. 

Bimbingan ibadah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bimbingan ibadah maghdhah yaitu pemberian bantuan dan arahan berupa 

kebaktian kepada Allah SWT yang didasari ketaatan mengerjakan perintah 

dan menjauhi larangan-Nya, berupa ibadah yang tercermin dalam rukun Islam 

yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. 

 

 

 

                                                 
3 Yusuf Qardawi, Konsep Ibadah Dalam Islam, (Surabaya : Media, 1991), hlm. 29. 
4 W. J. S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 

1986), hlm. 362. 
5   Muhammad Muhyiddin, Membuka Energi Ibadah, (Jogjakarta : Diva Press, 2007), hal. 

87-88. 
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2. Siswa Tunarungu 

Siswa adalah murid (terutama pada tingkat sekolah dasar dan 

menengah); pelajar.6 

Sedangkan tunarungu adalah seseorang yang tidak atau kurang 

mampu mendengar suara.7 

Siswa tunarungu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah murid 

yang mempunyai kekurangan dalam hal pendengaran. 

3. SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman 

SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman merupakan Sekolah 

Luar Biasa bagian B, yaitu tunarungu. Nama dari SLB itu adalah Wiyata 

Dharma I. Sekolah itu berada di Jl. Magelang Km. 17, kalurahan Margorejo, 

Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Jadi, yang dimaksud BIMBINGAN IBADAH PADA SISWA 

TUNARUNGU DI SLB B WIYATA DHARMA I KABUPATEN SLEMAN 

dalam penelitian ini adalah upaya untuk meneliti metode yang dilakukan oleh 

SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman dalam memberikan bantuan dan 

arahan pada siswa yang mempunyai kekurangan dalam hal pendengaran untuk 

taat dan patuh kepada Allah SWT berupa kebaktian kepada Allah SWT yang 

didasari ketaatan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, berupa 

                                                 
6  Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 

ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal. 1077.   
7  Sutjihati Somantri., Psikologi Anak Luar Biasa, ( Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 

93. 
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ibadah yang tercermin dalam rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, 

zakat, puasa, dan haji. 

 

B.  Latar Belakang Masalah 

Untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya, manusia 

membutuhkan bantuan orang lain untuk membimbing, mendorong dan 

mengarahkan agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal agar 

kelak hidupnya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Dengan begitu akan dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. 

Anak tunarungu merupakan anak dengan kebutuhan khusus, yaitu anak 

yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (phisik, 

mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses 

pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya 

sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.8 Oleh karena itu 

siswa tunarungu dalam menerima bimbingan ibadah harus dibedakan 

penanganannya agar tercapai hasil yang diinginkan dari pemberian bimbingan 

ibadah tersebut. Orang yang cacat atau mempuyai kelainan penginderaan akan 

mengakibatkan kelainan dalam penerimaan rangsangan-rangsangan, dan karena 

itu juga akan mempengaruhi proses belajar. 

                                                 
8  Harukoisme, Pengertian Anak dengan Kebutuhan Khusus, http 

://harukoisme.blogs.friendster.com/harukoisme/2008/04/pengertian anak.html, 14 Juli 2008.  
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SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman adalah sekolah khusus untuk 

anak-anak yang mengalami kelainan atau kekurangan dalam hal pendengaran. 

Maka dari itu dalam memberikan bimbingan ibadah untuk siswa yang sekolah 

disitu (siswa tunarungu) diperlukan metode-metode khusus dalam penyampaian 

ibadah karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi dan menangkap 

rangsangan agar mudah ditangkap dan difahami serta tujuan dari pemberian 

bimbingan tersebut dapat tersampaikan dengan baik oleh para siswa tunarungu 

tersebut. 

Penanaman nilai-nilai keagamaan sangat penting, seperti pengenalan 

simbol-simbol keagamaan, tata cara ibadah (shalat), bacaan Al Qur’an, do’a-do’a 

serta yang lainnya. Hal ini berlaku bagi semua anak tanpa terkecuali. Demikian 

halnya dengan anak tunarungu yang mengalami kesulitan pendengaran sehingga 

dalam berkomunikasi dengannya memerlukan perhatian dari semua pihak, 

sebagaimana anak-anak dengar umumnya. Di SLB B Wiyata Dharma I 

Kabupaten Sleman tersebut juga diberikan bimbingan ibadah karena ibadah 

sangat penting. 

Bimbingan ibadah di sekolah sangat diperlukan sebagai wujud pelatihan 

keagamaan dalam rangka pembentukan karakter generasi muda dan kehidupan 

bermasyarakat dalam kehidupan mendatang, khususnya agama yaitu kehidupan 

yang islami. Agar hidupnya senantiasa berada di jalan Allah, menjalankan 

perintah-Nya serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh-Nya.  
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Disini pembimbing sifatnya adalah hanya mengembangkan potensi yang 

dimilikinya, bukan untuk merubahnya. Sisa pendengaran dan pengucapan yang 

ada dikembangkan.  

Tunarungu merupakan anak (orang) yang mengalami gangguan 

pendengaran. Pada dasarnya mereka sama dengan orang dengar lainnya, maka 

dari itu mereka juga berhak dan wajib diberikan bimbingan ibadah, namun cara 

yang diberikan berbeda dengan pemberian bimbingan ibadah pada siswa 

umumnya (siswa dengar) karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi dan 

menerima rangsangan tersebut. Apalagi melihat bahwa tidak semua orang bisa 

berkomunikasi dengan baik kepada para tunarungu. Bimbingan ibadah itu harus 

disesuaikan dengan keadaan orangnya. Allah SWT berfirman dalam Q. S. 

Ibrahim: 4 

!$ tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘ r& ÏΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) Èβ$ |¡ Î=Î/  ÏµÏΒ öθ s% š Îi t7ãŠÏ9 öΝ çλ m; ( ‘≅ÅÒ ãŠsù ª!$#  tΒ â !$ t±o„ 

“Ï‰ôγ tƒ uρ tΒ â !$t± o„ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9 $# ∩⊆∪   

 
 

Artinya : ”Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa 
kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 
mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan Dial-ah 
Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”9 

  
Penelitian ini difokuskan pada metode yang digunakan oleh SLB B 

Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman dalam memberikan bimbingan ibadah 

                                                 
9  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media, 

2005), hal. 255. 
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terhadap siswa tunarungu karena bimbingan ibadah yang diberikan pada siswa 

tunarungu berbeda dengan bimbingan ibadah bagi siswa dengar umumnya, 

khususnya pada metode penyampaiannya karena penyandang tunarungu adalah 

merupakan hambatan dalam berbicara karena kurang pendengaran sehingga efek 

sempingnya menjadi kurang dalam berbicara. Sehingga dalam penyampaian 

bimbingan ibadah pada siswa tunarungu tersebut diperlukan metode-metode 

khusus karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi dan menerima 

rangsangan agar mudah ditangkap dan difahami. 

Disini peneliti membatasi penelitiannya hanya pada ibadah maghdhah 

saja, yaitu ibadah yang tercermin dalam rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, 

puasa dan haji. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

Bagaimana metode bimbingan ibadah maghdhah bagi siswa tunarungu di SLB B 

Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana metode bimbingan ibadah yang 

dilaksanakan oleh SLB B Wiyata Dharma I kepada siswa tunarungu di sekolah 

tersebut. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat menambah khasanah 

keilmuan, khususnya dalam lapangan bimbingan ibadah untuk anak-anak (orang-

orang) yang menyandang tunarungu. 

Sedangkan secara praktis, peneliti beharap penelitian ini bermanfaat 

sebagai : 

1. Sumbangan untuk meningkatkan kemajuan bimbingan ibadah bagi para 

penyandang tunarungu. 

2. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan  khususnya  para 

orang tua, pembimbing (pengasuh) dan juga para pendidik dalam rangka 

menambah wawasan dalam bimbingan ibadah bagi penyandang tunarungu. 

 

F.   Telaah Pustaka 

Dalam obyek yang akan penulis bahas nanti, sebenarnya menurut 

sepengetahuan penulis telah ada penelitian yang hampir sama temanya. Untuk 

melengkapi penelitian ini, maka penulis merujuk kepada beberapa penelitian 

dalam bentuk skripsi yang temanya hampir sama dengan penelitian UPAYA 

DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN IBADAH PADA SISWA 

TUNARUNGU DI SLB B WIYATA DHARMA I KABUPATEN SLEMAN. 

Skripsi yang berjudul “Penerapan Metode TVA (Taktil, Visual dan 

Auditori) Dalam Pembelajaran Iqra’ Anak Tunarungu di SLB Negeri 4 

Yogyakarta”, karya Leny Zumratun Nisa, mahasiswi Pendidikan Agama Islam, 
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Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, tahun 2004. Skripsi ini membahas 

tentang metode TVA (Taktil, Visual dan Auditori) sebagai pembelajaran Iqra’ 

pada anak-anak tunarungu di SLB Negeri 4 Yogyakarta.10 

Skripsi yang berjudul “Bimbingan Orang Tua Terhadap Pelaksanaan 

Ibadah Shalat Pada Anak (Studi Kasus di Pedukuhan Karang Geneng Desa 

Umbulharjo Kabupaten Sleman)”, karya H. Muhammad Sarjono, mahasiswa 

Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, tahun 

2007. Skripsi ini membahas tentang metode bimbingan orang tua terhadap 

pelaksanaan ibadah shalat pada anak di pedukuhan Karang Geneng desa 

Umbulharjo kabupaten Sleman.11  

Skripsi yang berjudul “Pembelajaran Al Qur’an Pada Siswa Tunarungu 

Kelas D2 di SLB Negeri Ngestiharjo Kasihan Bantul Yogyakarta”, karya 

Supriyana, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga, tahun 2003. Skripsi tersebut membahas tentang tujuan pembelajaran, 

materi dan metode, pelaksanaan, teknik evaluasi, faktor pendukung dan 

penghambat pembelajaran Al Qur’an pada siswa tunarungu kelas D2 di SLB 

Negeri Ngestiharjo Kasihan Bantul Yogyakarta.12 

                                                 
10 Leny Zumratun Nisa, Penerapan Metode TVA (Taktil, Visual dan Auditori) Dalam 

Pembelajaran Iqra’ Anak Tunarungu di SLB Negeri 4 Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, 
(Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004). 

11  H. Muhammad Sarjono, Bimbingan Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat 
Pada Anak (Studi Kasus di Pedukuhan Karang Geneng Desa Umbulharjo Kabupaten Sleman), Skripsi 
tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007). 

12  Supriyana, Pembelajaran Al Qur’an Pada Siswa Tunarungu Kelas D2 di SLB Negeri 
Ngestiharjo Kasihan Bantul Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah 
UIN Sunan Kalijaga, 2003. 
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G.  Landasan Teori 

a. Tinjauan Tentang Bimbingan Ibadah 

a) Teori Tentang Bimbingan dan Ibadah 

Bimbingan merupakan alih bahasa dari istilah Inggris guidance,13 

yang artinya bantuan atau tuntunan. Secara harfiah istilah “guidance”  dari 

akar kata “guide” berarti (1) mengarahkan (to direct), (2) memandu (to 

pilot), (3) mengelola (to manage), dan (4) menyetir  (to steer).14  

Bimbingan memusatkan diri pada pencegahan munculnya 

masalah. Bimbingan memperhatikan juga penyembuhan atau pemecahan 

masalah, tetapi titik beratnya pada pencegahan.15 

Banyak pegertian yang dikemukakan oleh ahli tentang pengertian 

bimbingan. Dalam Jear Book of Education, yang dikutip oleh M. Solihin 

dalam buku Terapi Sufistik definisi bimbingan adalah suatu proses 

membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan 

mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi 

dan kemanfaatan sosial. Menurut Stoops dalam buku yang sama 

mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus 

dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya 

                                                 
13 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam, (Yogyakarta : UII Press, 

2001), hlm. 1. 
14 Syamsu Yusuf, L. N. dan A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan & Konseling, 

(Bandung : PT Rosda Karya, 2005), hlm. 5. 
15 Aunur Rahim Faqih, Op.Cit.,  hlm. 1-2. 
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secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik 

bagi dirinya maupun masyarakat. Sedangkan menurut Crow & Crow 

dalam buku yang sama mengartikan bimbingan adalah bantuan yang 

diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi 

yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seorang individu dari 

setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan 

hidupnya, mengembangkan arah pandangan, membuat pilihan, dan 

memikul bebannya sendiri.16 

Shertzer dan Stone dalam buku Landasan Bimbingan dan 

Konseling mengartikan bimbingan sebagai “… proses of helping and 

individual to understand himself and his world (proses pemberian bantuan 

kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya)”. 

Sedangkan Sunaryo Kartadinata dalam buku yang sama mengartikan 

bimbingan sebagai proses membantu individu untuk mencapai 

perkembangan optimal.17  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah 

pemberian bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien. 

Ibadah menurut bahasa berarti taat atau kepatuhan.18 Secara istilah 

ibadah adalah kebaktian kepada Tuhan, perbuatan untuk menyatakan bakti 

                                                 
16 M. Solihin, Terapi Sufistik, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 14. 
17 Syamsu Yusuf, L. N. dan A. Juntika Nurihsan,  Op. Cit.,hlm. 6.  
18 Yusuf Qardawi, Op. Cit.,  hlm. 29. 
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kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintah dan menjauhi 

larangan-Nya.19 

Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. 

Terdapat banyak definisi dari ibadah, antara lain adalah : 

1. Ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya 

melalui lisan para Rasul-Nya. 

2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah SWT yaitu tingkatan 

tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) 

yang paling tinggi. 

3. Ibadah ialah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan 

diridhoi Allah SWT, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir 

maupun yang batin.20 

Lahmuddin Nasution dalam buku Fiqh I menyatakan ibadah dalam 

arti luas meliputi perkataan dan perbuatan lahir maupun batin yang 

dicintai dan diridhoi Allah SWT.21 

Imam al-Ghozali dalam Misykat Al-Anwar mengatakan bahwa 

Allah SWT adalah Cahaya. Manusia ibarat orang yang berada di tengah 

kegelapan sehingga ia memerlukan cahaya, dan cahaya yang paling terang 

                                                 
19 W. J. S. Poerwodarminto, Op. Cit.,  hlm. 362. 
20 Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, Kitab Tauhid I, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm. 76.  
21 Lahmuddin Nasution, Fiqh I, (Jakarta : Logos, 1996), hlm 4. 
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benderang yang tidak ada cahaya lain melebihi cahaya ini adalah Allah 

SWT, Sang Ada. Oleh karenanya, manusia perlu beribadah kepada-Nya.22 

Dari pengertian diatas tentang bimbingan dan ibadah  maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa bimbingan ibadah adalah pemberian bantuan 

yang diberikan kepada klien untuk memecahkan masalah dengan cara 

pendekatan diri kepada Allah. 

b) Macam Ibadah 

Dari segi pelaksanaannya ibadah terbagi menjadi tiga bentuk : 

1. Ibadah jasmaniah-rohaniah (misal shalat) 

2. Ibadah rohaniah-maliah (misal zakat) 

3. Ibadah jasmaniah-rohaniah-maliah (haji) 

Dari segi kepentingannya, ibadah terbagi menjadi dua bentuk : 

1. Ibadah fardli (perorangan) 

2. Ibadah ijtima’i (sosial) 

Dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah terbagi menjadi lima : 

1. Ibadah lisan atau perkataan (dzikir) 

2. Ibadah perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya (membantu, 

menolong) 

3. Ibadah perbuatan yang telah ditentukan wujud perbuatannya (shalat, 

zakat) 

                                                 
22 Muhammad Muhyiddin, Op. Cit., hlm. 81. 
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4. Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri 

(puasa, i’tikaf) 

5. Ibadah dalam bentuk menggugurkan hak (memaafkan orang). 

Dari segi ruang lingkupnya, ibadah terbagi menjadi dua : 

1. Ibadah khassah (ibadah maghdhah) 

2. Ibadah ‘ammah (ibadah ghairu maghdhah).23 

Dari segi prakteknya, ibadah terbagi menjadi dua : 

1. Ibadah tauhid 

2. Ibadah musyrik. 

Dari devinisi-devinisi ibadah diatas, penulis hanya membatasi 

ibadah yang akan diteliti yaitu ibadah berdasar ruang lingkupnya. Ibadah 

itu terbagi menjadi dua, yaitu ibadah maghdhah (ibadah khassah) dan 

ibadah ghairu maghdhah (ibadah ‘ammah). Ibadah inilah yang menjadi 

tujuan dari penciptan manusia dan jin, seperti firman Allah dalam Q.S. 

Adz-Dzaariyat : 56-58. 

$ tΒ uρ àM ø)n=yz £ Ågø: $# }§ΡM}$# uρ āωÎ) Èβρß‰ç7÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Ν åκ÷]ÏΒ  ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒuρ 

ß‰ƒ Í‘ é& β r& ÈβθßϑÏè ôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# uθ èδ ä−#̈— §�9$# ρèŒ Íο§θ à) ø9 $# ßÏGyϑø9 $# ∩∈∇∪   

 
Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rizki 
sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar 
mereka memberi makan kepada-Ku. Sungguh Allah, Dialah 

                                                 
23  Ibid., hal. 83-84. 
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Pemberi rizki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat 
Kokoh”.24 

 
Dari segi ruang lingkupnya ibadah terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu: 

1. Ibadah maghdhah 

Ibadah maghdhah adalah ibadah yang tercermin dalam rukun 

Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah 

mahdhah adalah ibadah yang telah ditentukan caranya maupun 

prakteknya. Semua hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah 

biasanya dimasukkan ke dalam bagian ibadah mahdhah, seperti 

pengajian, dzikir, i’tikaf, dan sebagainya.s 

2. Ibadah ghairu maghdhah 

Ibadah ghairu maghdhah adalah ibadah yang tidak termasuk ke 

dalam ibadah maghdhah. Juga segala sesuatu yang tidak menjadi 

bagian dari ibadah maghdhah adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah 

ghairu mahdhah ini terbagi menjadi ibadah fisik, akal dan hati.25  

Berdasar macam ibadah tersebut, maka bimbingan ibadah juga 

dapat diambil dari contoh-contoh ibadah mahdhah dan ibadah ghairu 

mahdhah. 

 

                                                 
24  Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 523. 
25 Muhammad Muhyiddin, Op. Cit., hal. 87-88. 
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Di dalam penelitian ini penulis hanya membatasi penelitiannya 

pada ibadah maghdhah saja, yaitu ibadah yang tercermin dalam rukun 

Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. 

c) Cakupan Ibadah 

Ibadah mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika 

diniatkan qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) atau apa-apa yang 

membantu qurbah. Bahkan adat kebiasaan (yang mubah) pun bernilai 

ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepada-Nya. Seperti tidur, 

makan, minum, jual-beli, bekerja mencari nafkah, nikah dan sebagainya. 

Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik (benar) maka menjadi 

bernilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya, tidaklah 

ibadah itu terbatas hanya pada syi’ar-syi’ar yang biasa dikenal,26 seperti 

firman Allah dalam Qur’an Surat Ar Ra’d : 28. 

tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u ’ È⌡ uΚôÜ s?uρ Οßγ ç/θ è=è% Ì� ø. É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Ì� ò2É‹Î/ «! $# ’È⌡ yϑôÜ s? Ü>θ è=à) ø9 $# ∩⊄∇∪   

 
 

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 
mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram”.27 

 
 
 
 

                                                 
26 Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, Op. Cit.,  hlm.78. 
27  Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 252. 
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Ibadah itu mencakup semua macam ketaatan yang nampak pada 

lisan, anggota badan dan yang lahir dari hati. Seperti dzikir, tasbih, tahlil 

dan membaca Al Qur’an; shalat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma’ruf 

nahi mungkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan 

ibnu sabil. Begitu pula cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, khasyyatullah 

(takut kepada Allah), inabah (kembali) kepada-Nya, ikhlas kepada-Nya, 

sabar terhadap hukum-Nya, ridha dengan qadha’-Nya, tawakkal, 

mengharap nikmat-Nya dan takut dari siksa-Nya.28 

d) Bentuk-Bentuk Bimbingan Ibadah 

Berdasar pemaparan di atas tentang macam ibadah, maka bentuk 

dari bimbingan ibadah juga terbagi menjadi 2, yaitu : 

1. Bimbingan ibadah maghdhah, yaitu pemberian bantuan kepada 

seseorang berupa ibadah (untuk taat dan patuh kepada Allah) yang 

semata-mata hanya karena Allah, yang tercermin dalam rukun Islam. 

2. Bimbingan ibadah ghairu maghdhah, yaitu pemberian bantuan kepada 

seseorang berupa ibadah (untuk taat dan patuh kepada Allah) yaitu 

ibadah yang belum termasuk dalam ibadah mahdhah. 

e) Bimbingan Ibadah Maghdhah 

Ibadah maghdhah adalah ibadah yang tercermin dalam rukun 

islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Maka bimbingan 

ibadah maghdhah terbagi juga menjadi lima macam tersebut. 
                                                 

28  Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, Op. Cit., hlm. 76-78. 
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1. Bimbingan syahadat, yaitu pemberian bantuan kepada seseorang 

tentang kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi 

Muhammad SAW adalah utusan Allah 

2. Bimbingan shalat, yaitu bimbingan shalat lima waktu (Shubuh, 

Dzuhur, Asar, Maghrib, Isya’), yaitu pemberian bantuan kepada 

seseorang tentang ibadah shalat yang dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam. 

3. Bimbingan zakat, yaitu pemberian bantuan kepada seseorang tentang 

mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh 

orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya 

(fakir miskin) menurut syarat tertentu. 

4. Bimbingan puasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadhan, yaitu pemberian 

bantuan kepada seseorang tentang kewajiban untuk mengerjakan 

ibadah puasa, khususnya puasa di bulan ramadhan. 

5. Bimbingan haji, yaitu pemberian bantuan kepada seseorang tentang 

kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu 

mengunjungi ka’bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan-amalan 

haji.   

f) Metode Bimbingan Ibadah 

Metode biasa diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. 

Metode bimbingan dibagi menjadi dua, yaitu : 



 19 

1. Metode Langsung 

Metode langsung adalah metode dimana pembimbing 

melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang 

dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi : 

1) Metode Individual 

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi 

langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal 

ini dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik : 

a) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog 

langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing. 

b) Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing 

mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di 

rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien 

dan lingkungannya. 

c) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing melakukan 

percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan 

lingkungannya.  

2) Metode Kelompok 

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien 

dalam kelompok, hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik : 
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a) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan 

bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan/bersama 

kelompok klien yang mempunyai masalah sama. 

b) Karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan 

secara langsung dengan mempergunakan karyawisata sebagai 

forumnya. 

c) Sosiodrama, yakni bimbingan yang dilakukan dengan cara 

bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya 

masalah (psikologis). 

d) Psikodrama, yakni bimbingan yang dilakukan dengan cara 

bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya 

masalah (psikologis). 

e) Group teaching, yakni pemberian bimbingan dengan 

memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada 

kelompok yang telah disiapkan. 

2. Metode Tidak Langsung  

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang 

dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan 

secara individual maupun kelompok, bahkan massal. 

1) Metode Individual 

a) Melalui surat menyurat 

b) Melalui telepon, dsb. 
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2) Metode Kelompok/massal 

a) Melalui papan bimbingan 

b) Melalui surat kabar/majalah 

c) Melalui brosur 

d) Melalui radio (media audio) 

e) Melalui televisi. 

Metode dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan 

bimbingan tergantung pada : 

1) Masalah/problem yang sedang dihadapi/digarap 

2) Tujuan penggarapan masalah 

3) Keadaan yang dibimbing/klien 

4) Kemampuan pembimbing/konselor menggunakan metode 

5) Sarana dan prasarana yang tersedia 

6) Kondisi dan situasi lingkungan sekitar 

7) Organisasi dan administrasi layanan bimbingan 

8) Biaya yang tersedia.29 

 

b. Tinjauan Tentang Tunarungu 

a) Pengertian Tunarungu 

Tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan 

pendengaran. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau 
                                                 

29  Aunur Rahim Faqih, Op. Cit., hal. 54-55.  
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sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu 

berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan alat bantu 

dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.30 

Tunarungu juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan 

pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap 

berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya.31 

Mufti Salim menyimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak 

yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar 

yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau 

seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami hambatan dalam 

perkembangan bahasanya. Ia memerlukan bimbingan dan pendidikan 

khusus untuk mencapai kehidupan lahir dan batin yang layak.32  

Heward & Orlandsky memberikan batasan ketunarunguan sebagai 

berikut :  

1) Tuli (deaf) diartikan sebagai kerusakan yang menghambat seseorang 

untuk menerima rangsangan semua jenis bunyi dan sebagai suatu 

kondisi dimana suara-suara yang dapat difahami, termasuk suara 

pembicaraan mempunyai arti dan maksud-maksud kehidupan sehari-

hari. Orang tuli tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk dapat 

                                                 
30  Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Informasi Pendidikan Anak Tunarungu, http 

://www.ditplb.or.id/new/index.phb?menu=profile&pro=44, 14 Juli 2008.  
31  Sutjihati Somantri, Op. Cit., hlm. 93. 
32  Ibid., hlm. 93-94. 
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mengartikan pembicaraan, walaupun sebagian pembicaraan dapat 

diterima, baik tanpa maupun dengan alat bantu mendengar. 

2) Kurang dengar (hard of hearing) adalah seseorang kehilangan 

pendengarannya secara nyata yang memerlukan penyesuaian-

penyesuaian khusus, baik tuli maupun kurang mendengar dikatakan 

sebagai gangguan pendengaran (hearing impaired).33  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tunarungu 

adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (hard of 

hearing) maupun seluruhnya (deaf) yang menyebabkan pendengarannya 

tidak memiliki fungsional di dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Karakteristik Tunarungu 

Secara fisik, tunarungu tidak berbeda dengan orang yang dapat 

mendengar pada umumnya. Orang akan mengetahui kalau mereka 

tunarungu pada saat berbicara, sebab mereka berbicara tanpa suara atau 

dengan suara yang kurang jelas, atau bahkan tidak berbicara sama sekali, 

dan mereka hanya menggunakan bahasa bibir atau menggunakan bahasa 

isyarat dalam berkomunikasi.  

a.   Ciri dari segi fisik : 

1) Cara berjalan biasanya cepat dan agak membungkuk. Hal ini 

disebabkan adanya kemungkinan kerusakan pada alat pendengar 

bagian alat keseimbangan. 
                                                 

33  Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Op. Cit. 
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2) Gerakan matanya cepat, agak beringas. Hal ini menunjukkan 

bahwa ia ingin menangkap keadaan yang ada di sekitarnya. 

3) Gerakan anggota badannya cepat dan lincah. Hal ini nampak 

dalam mengadakan komunikasi yang cenderung menggunakan 

gerak isyarat dengan teman-temannya atau dengan orang yang ada 

di sekitarnya. 

4) Pernafasan pendek dan terganggu ketika berbicara.34   

Namun pada dasarnya anak yang mengalami tunarungu 

secara fisik sama dengan anak dengar pada umumnya, orang akan tahu 

kalau mereka tunarungu ketika berkomunikasi. 

b.   Ciri-ciri dalam segi bahasa 

Sesuai dengan kekurangan atau kelainan yang disandangnya 

dalam penguasaan bahasa penyandang tunarungu mempunyai ciri khas 

sebagai berikut :  

1) Miskin dalam kosa kata. 

2) Sulit mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung 

arti kiasan. 

3) Sulit mengartikan kata-kata abstrak. 

4) Kurang menguasai irama dan gaya bahasa.35  

                                                 
34  Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Ortodidaktik Tunarungu Wicara Jurusan B, 

Jakarta, 1984), hal. 9. 
35  Ibid., hlm. 11. 
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Pelajaran bahasa sangat perlu diberikan karena mengingat 

bahwa proses pembelajaran dan pergaulan memerlukan penguasaan 

bahasa yang baik, baik aktif maupun pasif. 

c.   Ciri-ciri dalam segi kognisi : 

1) Kemampuan verbal (verbal IQ) anak tunarungu lebih rendah 

dibandingkan kemampuan verbal anak mendengar. 

2) Namun pervormance anak tunarungu sama dengan anak 

mendengar. 

3) Daya ingat jangka pendek anak tunarungu lebih rendah daripada 

anak mendengar terutama pada informasi yang bersifat 

suksesif/berurutan. 

4) Namun pada informasi serempak antara anak tunarungu dan anak 

mendengar tidak ada perbedaan. 

5) Daya ingat jangka panjang hampir tak ada perbedaan, walaupun 

prestasi akhir biasanya tetap lebih rendah.36 

c) Media Komunikasi 

Media komunikasi yang dapat digunakan pada penderita tunarungu 

antara lain : 

                                                 
36 Qpunk, sekilas Pendidikan Luar Biasa di Kecamatan Wuryantoro, http 

://www.wuryantoro.wonogiri.org/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=2, 14 Juli 2008.  
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1) Bagi anak tunarungu yang mampu bicara tetap menggunakan bicara 

sebagai media dan membaca ujaran sebagai sarana penerimaan dari 

pihak anak tunarungu. 

2) Menggunakan media tulisan dan membaca sebagai sarana 

penerimaannya. 

3) Menggunakan isyarat sebagai media.37 

d) Perkembangan Pada Anak Tunarungu 

1) Perkembangan Kognitif 

Pada umumnya intelegensi anak tunarungu secara potensial 

sama dengan anak normal, tetapi secara fungsional perkembangannya 

dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berbahasanya, keterbatasan 

informasi, dan kiranya daya abstraksi anak. Akibat ketunarunguannya 

menghambat proses pencapaian pengetahuan yang lebih luas. Dengan 

demikian perkembangan intelegensi secara fungsional terhambat. 

Perkembangan kognitif anak tunarungu sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan bahasa, sehingga hambatan pada bahasa akan 

menghambat perkembangan intelegensi anak.38 

2) Perkembangan Emosi 

Kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan 

seringkali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara 

                                                 
37  Sutjihati Somantri, Op. Cit., hlm. 96-97. 
38  Sutjihati Somantri, Op. Cit., hlm. 97. 
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negatif atau salah dan sering menjadi tekanan bagi emosinya. Emosi 

anak tunarungu selalu bergolah di satu pihak karena kemiskinan 

bahasanya dan di pihak lain karena pengaruh dari luar yang 

diterimanya.39 

3) Perkembangan Sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan 

kebersamaan dengan orang lain. Demikian pula dengan anak 

tunarungu. Akan tetapi karena mereka memiliki kelainan dari segi 

fisik, biasanya akan menyebabkan suatu kelainan dalam penyesuaian 

diri terhadap lingkungan. Pada umumnya lingkungan melihat mereka 

sebagai individu yang memiliki kekurangan, maka mereka akan 

menganggap dirinya benar-benar kurang berharga. Dengan penilaian 

dari lingkungan yang demikian juga memberikan pengaruh yang 

benar-benar besar terhadap perkembangan fungsi sosialnya.  

Untuk kepentingan anak tunarungu, seluruh anggota 

keluarga, guru, dan masyarakat di sekitarnya hendaknya berusaha 

mempelajari dan memahami keadaan mereka karena hal tersebut dapat 

menghambat perkembangan kepribadian yang negatif pada diri anak 

tunarungu.40   

 

                                                 
39  Sutjihati Somantri, Op. Cit., hlm. 98. 
40  Sutjihati Somantri, Op. Cit., hlm. 98-99. 
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4) Perkembangan Perilaku 

Perkembangan kepribadian banyak ditentukan oleh hubungan 

antara anak dan orang tua terutama ibunya. Perkembangan kepribadian 

terjadi dalam pergaulan atau perluasan pengalaman pada umumnya 

dan diarahkan pada faktor anak sendiri. Pertemuan antar faktor-faktor 

dalam diri anak tunarungu, yaitu ketidakmampuan menerima 

rangsangan pendengaran, kemiskinan berbahasa, ketidaktetapan 

emosi, dan keterbatasan intelegensi dihubungkan dengan sikap 

lingkungan terhadapnya menghambat perkembangan 

kepribadiannya.41    

 

H.  Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena memusatkan 

perhatiannya kepada gejala-gejala yang memiliki karakteristik tertentu dalam 

kehidupan manusia yang dinamakan variable.42 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana 

kegiatan bimbingan ibadah yang dilakukan untuk siswa tunarungu di SLB B 

Wiyata Dharma. 

  

                                                 
41  Sutjihati Somantri, Op. Cit., hlm. 100. 
42 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : Kurnia Alam 

Semesta, 2003), hlm. 10.  
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1. Subyek dan obyek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, satu 

orang guru Pendidikan Agama Islam yaitu Bp. Sarbani, S. Pd., siswa 

tunarungu, serta pegawai-pegawai lainnya yang dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan. 

Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah metode bimbingan ibadah 

maghdhah yang dilakukan untuk siswa tunarungu di sekolah tersebut. 

2. Metode pengumpulan data 

a. Metode interview (wawancara) 

Metode interview yaitu metode pengumpulan data dengan 

wawancara. Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan 

tanya-jawab sefihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan 

kepada tujuan penyelidikan.43 Wawancara merupakan pengamatan 

langsung dalam riset, melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden.44 

Pengumpulan data ini menggunakan cara bertanya secara lisan, langsung 

kepada orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal 

yang sedang dicari (dibutuhkan untuk mengumpulkan data) yaitu 

diantaranya kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, dan juga guru 

umum. 

                                                 
43 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 193.  
44 Komarudin, Kamus Istilah Skripsi dan Tesis, (Bandung : Angkasa Offset, 1974), hlm. 

100.  
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Sedangkan menurut proses interaksinya, interview yang digunakan 

adalah jenis interview bebas terpimpin, yaitu wawancara dilaksanakan 

dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, akan 

tetapi cara penyampaian pertanyaan tersebut dilangsungkan secara bebas. 

Dengan demikian pewawancara telah terikat oleh pedoman wawancara 

namun pelaksanaannya dapat berlangsung dalam suasana tidak terlalu 

formal, harmonis dan tidak kaku.  

Metode interview (wawancara) ini digunakan untuk mengetahui 

dan memperoleh data tentang metode-metode yang digunakan dalam 

bimbingan ibadah untuk siswa tunarungu di sekolah tersebut. 

b. Metode observasi (pengamatan) 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara baik apa yang terlihat, terdengar atau terasakan.45 

Metode ini dipergunakan dalam melihat keadaan sekolah dan 

siswa. Metode pengamatan ini sendiri berfungsi memperjelas hasil 

wawancara yang diperoleh. 

c. Metode dokumentasi   

Dokumen adalah sesuatu yang memberikan bukti-bukti. 

Dipergunakan sebagai alat pembuktian atau bahan untuk mendukung 

suatu keterangan, penjelasan atau argumen.46 

                                                 
45 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 66. 



 31 

Metode dokumentasi ini adalah metode pengumpulan data melalui 

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui jumlah 

siswa, jumlah staf sekolah, struktur organisasi serta data-data lain yang 

dibutuhkan yang dapat diperoleh dari dokumen. 

3. Metode analisis data 

Analisis berarti menguraikan atau memisahkan-misahkan, maka 

“menganalisis data” berarti “mengurai data” atau “menjelaskan data”, 

sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian-

pengertian serta kesimpulan-kesimpulan.47  

Analisis terhadap fakta yang diperoleh di lapangan dilangsungkan 

secara kualitatif, yakni berdasarkan acuan teori-teori yang relevan. Analisis ini 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh sekaligus 

dalam proses pelaporan penelitian.  

Kerangka kerja dari metode analisis data ini adalah dengan cara 

mengolah data yang telah terkumpul guna menjelaskan hasil yang telah 

diperoleh dalam penelitian serta membuat kesimpulan.  

 

 

 
 

                                                                                                                                           
46 Komarudin, Op. Cit., hlm. 33. 
47 Dudung Abdurrahman, Op. Cit., hlm. 65. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Setelah mengadakan penelitian di lapangan tentang Bimbingan Ibadah 

Pada Siswa Tunarungu di SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. Subyek; subyek dari bimbingan ibadah maghdhah di SLB B Wiyata Dharma I 

Sleman ini adalah guru Pendidikan Agama Islam. 

b. Obyek; obyek dari bimbingan ibadah maghdhah di SLB B Wiyata Dharma I 

Sleman ini adalah kegiatan bimbingan ibadah maghdhah yang dilakukan 

untuk siswa tunarungu di SLB B Wiyata Dharma I Kabupeten Sleman. 

c. Materi; materi dari bimbingan ibadah maghdhah ini adalah bimbingan 

syahadat, bimbingan shalat, bimbingan zakat, bimbingan puasa, dan 

bimbingan haji. 

d. Metode bimbingan ibadah maghdhah yang digunakan oleh SLB B Wiyata 

Dharma I Kabupaten Sleman meliputi metode meniru, metode mengenal 

ciptaan Allah, metode ceramah, metode praktek/demonstrasi, metode shalat 

jamaah, metode nonton, metode gambar, metode buka bersama, metode 

bertanya dan metode simulasi. 

Sedangkan metode yang dianggap lebih efektif dan efisien adalah 

metode demonstrasi (karena siswa akan lebih mudah menerimanya) dan metode 
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ceramah (karena yang digunakan adalah komunikasi yang digunakan sehari-hari 

yaitu bahasa bibir dan bahasa isyarat). 

 

B. Saran 

1. Diharapkan pembimbing bersama staf yang lain membuat pedoman tentang 

pemberian bimbingan ibadah tersebut yang berguna untuk mempermudah 

dalam memberikan materi bimbingan ibadah dan mempermudah mengukur 

tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam memberikan bimbingan 

ibadah. 

2. Perlunya pembimbing lebih fokus ketika memberikan bimbingan tentang 

keagamaan, karena agama yang baik sangat diperlukan dalam kehidupan 

sekarang yang telah global. 

3. Perlunya perhatian pembimbing yang lebih luas terhadap pengembangan 

bimbingan ibadah tersebut. Serta perlunya kerjasama yang baik antara 

pembimbing dan guru lainnya. 

4. Perlunya pembimbing memperlihatkan gambar tentang kegiatan yang 

dilakukan ketika melaksanakan haji agar siswa mempunyai gambaran seperti 

apa haji itu.  
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C. Penutup 

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena hanya dengan ridho dan rahmat-Nya-lah sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membatu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta dukungannya.  

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini 

masih banyak kesalahannya dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi 

perbaikan selanjutnya. Namun penulis tetap berharap bahwa karya ini dapat dapat  

membawa manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi orang lain. 
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PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Sejarah SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. 

2. Letak geografis SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. 

3. Struktur organisasi SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman . 

4. Sarana dan fasilitas ibadah di SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. 

5. Bimbingan ibadah maghdhah yang dilakukan oleh SLB B Wiyata Dharma I 

Kabupaten Sleman. 

6. Waktu bimbingan ibadah maghdhah diberikan. 

7. Yang memberikan bimbingan ibadah maghdhah untuk siswa tunarungu di SLB B 

Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. 

8. Metode yang digunakan untuk memberikan bimbingan maghdhah  untuk siswa 

tunarungu di SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. 

9. Cara yang digunakan untuk memberikan bimbingan maghdhah  untuk siswa 

tunarungu di SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Letak geografis SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. 

2. Situasi dan kondisi SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. 

3. Keadaan siswa SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman. 

4. Cara berkomunikasi di SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman 



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA 

 

1. Bimbingan ibadah maghdhah apa saja yang diberikan untuk siswa tunarungu di 

SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman? 

Bimbingan syahadat, bimbingan shalat, bimbingan zakat, bimbingan puasa, dan 

bimbingan haji. 

2. Kapan bimbingan ibadah maghdhah itu diberikan? 

Bimbingan ibadah maghdhah itu diberikan ketika ada materi yang menjelaskan 

tentang rukun Islam (ibadah maghdhah) itu, yaitu pada saat berlangsungnya 

pelajaran Agama Islam. Disamping pesantren kilat asa juga materi yang 

diberikan. 

3. Siapa yang memberikan bimbingan ibadah maghdhah untuk siswa tunarungu di 

SLB B Wiyata Dharma I Kabupaten Sleman? 

Pada dasarnya adalah guru Pendidikan Agama Islam. Namun seringkali guru 

yang lain ikut membantu apabila bimbingan ibadah itu diberikan secara bersama-

sama melalui suatu kegiatan. 

4. Bagaimana bimbingan ibadah itu diberikan? 

Umumnya adalah dengan praktek ibadah. 

5. Bagaimana bimbingan syahadat diberikan? 

Siswa tunarungu adalah anak yang mempunyai hambatan berbicara karena 

kurangnya pendengaran. Efek sampingnya adalah menjadi kurang dalam 

berbicara. 



Lebih ke praktek, sedikit bicara tetapi banyak kegiatan. Tidak ditekankan pada 

ucapan. Dengan praktek yang akan membawa anak pada pemahaman tentang 

syahadat. 

Melalui ucapan dengan meniru di ruang artikulasi. Guru membaca dan anak 

menirukan secara berulang-ulang. 

6. Bagaimana bimbingan shalat diberikan? 

Dari wudhu, dengan media VCD sebagi alat agar menarik seperti nonton film, 

baru diarahkan dan diprktekkan secara berulang-ulang. Gerakan shalat juga 

caranya. Dengan gambar ditunjukkan gerakan-gerakan shalat satu per satu. 

Biasanya dimulai dengan rukun Islam. 

Dijelaskan shalat seperti apa, nama shalat, jumlah rakaat shalat. Untuk 

menjelaskan tentang rakaat itu seperti apa sudah menjadi pekerjaan sendiri karena 

pemahaman anak tunarungu berbeda dengan anak dengar umumnya. Dengan 

demo, satu siswa disuruh melakukan shalat, rukun shalat yang didahului dengan 

wudhu. 

Dalam menjelaskan syarat sah, bukan pada demonstrasi. 

7. Bagaimana bimbingan zakat diberikan? 

Dengan bacaan, yaitu teks (materi). Mayoritas di asrama sehingga sudah menjadi 

pekerjaan sendiri karena jauh dari tempat tinggal. Keadaan ekonomi orang tua 

adalah menengah ke bawah sehingga siswa belum dilatih untuk membayar zakat 

di sekolah. Untuk zakat dijelaskan tentang artinya. 



Ditunjukkan dengan timbangan banyaknya beras yang harus dibayarkan ketika 

zakat 

8. Bagaimana bimbingan puasa diberikan? 

Simulasi untuk menerapkan puasa. Tiap pagi ditanya puasa atau tidak. Dijelaskan 

tentang arti puasa. 

Dengan simulasi, dengan kata atau gambar. Modelnya gambar atau tulisan di 

acak. Yaitu : tulisan yang jumlah tulisannya menunjukkan jumlah rukun puasa, 

niat serta hal-hal yang membatalkan puasa trus anak disuruh mengambil dan 

membaca kemudian memperagakan dengan membaca bacaan yang ada. 

Puasa seperti apa, intinya tidak boleh makan dan minum di siang hari. 

Tiap pagi di bulan Ramadhan guru bertanya: “Siapa yang hari ini puasa?”. Rata-

rata menjawab: “Saya puasa”. Sifatnya adalah untuk memberikan motivasi, bukan 

tekstualnya (ucapannya). 

Dijelaskan tentang rukun dan syarat puasa. 

9. Bagaimana bimbingan haji diberikan?   

Masih diberikan sekedar dengan tulisan, seperti rukun haji, syarat haji. 

Ditekankan pada pemahaman tentang haji itu sendiri. Dilihatkan tentang gambar-

gambar haji sesuai materi (yang ada dalam materi). 
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