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ABSTRAK 

ATIK SUSILOWATI.  Model Pembelajaran Al-Qur’an di TPA Luar 
Biasa Jurusan “A” Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (LBA 
YAKETUNIS) Yogyakarta. Skripsi , Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
secara kritis tentang penerapan model-model pembelajaran Al-Qur’an bagi 
anak tunanetra di TPA Luar Biasa jurusan “A” Yayasan Kesejahteraan 
Tuna Netra Islam (LBA YAKETUNIS) Yogyakarta. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penerapan model-
model pembelajaran dalam pembelajaran al-Qur’an. 

Hasil penelitian menunjukkan: Model-model pembelajaran al-Qur’an  
yang digunakan di TPA LBA YAKETUNIS Yogyakarta untuk saat ini antara lain 
adalah : (1),model pembelajaran Student Team –Achievement Divisions 
(STAD;(2) Read Aloud(Membaca Keras-Keras); (3)Membuat Catatan dengan 
Bimbingan;(4) Active Knowledge Sharing (Berbagi Pengetahuan Secara Aktif); 
dan Model Examples Non Examples. Sedangkan kesulitan yang dialami oleh 
para komponen pendidikan dalam pelaksanaan model pembelajaran ini 
antara lain adalah : (1)Siswa terkadang cepat bosan dalam menerima 
pelajaran yang diperkirakan akibat kurangnya variasi model pembelajaran. 
(2)Waktu yang ada kalanya relative sempit karena mengambil waktu antara 
waktu setelah magrib menuju Isya’.(3) Kurangnya alat atau fasilitas yang 
dapat menunjang keberhasilan pembelajaran seperti media baca tulis 
Braille selain al-Qur’an Braille, (4) kurangnya pengadaan media elektronik 
yang dapat membantu menghapal dan mengkaji ayat-yat al-Qur’an dengan 
lebih berwarna. (5) Kurangnya (training) latihan bagi para pendidik yang 
sangat diperlukan guna pelaksanaan proses belajar mengajar yang lebih 
menyenangkan dan tidak membosankan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil 
latar TPA Luar Biasa jurusan “A” Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra 
Islam (LBA YAKETUNIS) Yogyakarta.pengumpulan data dilakukan 
dengan mengadakan wawancara yang cukup mendalam, pengamatan, da 
dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan memberikan makna dan 
penjabaran analitik terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dari makna 
tersebut, ditariklah kesimpulan.  
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

 بِللَِّه ر دمــــــــِم اللَّــــــــِه  و الْحالَِمنيِبسِبِه  و. الْع 
ِعنيتسلَى اُُ مور نع االدييِن و نالَ. الدالص الَملَى و السآء علَى اَْألنِبيو صحِبهِ   اِلهع
ِعنيمداما . أَجعب ْ  

 

Segala puji bagi Allah, kita memuji, memohon pertolongan, serta 

ampunanNya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu-nafsu kita dan 

dari kejahatan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang ditunjuki oleh Allah Tabroka 

Wa Ta’ala maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang 

disesatkan oleh Allah Ta’ala maka tak seorangpun yang bisa menunjukinya. Aku 

bersaksi bahwa tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah yang tiada 

sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad 

Sholollohualaihi Wassalam adalah hamba dan utusan Allah.Sholawat dan salam 

semoga tercurah kepada beliau,keluarga dan sahabatnya Rodhiallohuanhuma Serta 

kepada orang-orang yang mengikutinya dengan sebaik baiknya hingga hari kiamat. 

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang model-model 

pembelajaran di TPA LBA YAKETUNIS jurusan “A” Yogyakarta. Penulis 

meyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan, bimbingan dan doronga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dengan segala ketawadu’an – kerendahan hati peda kesempatan ini penulis 

mengucapkan rasa terima kasih kepada:  

1. Bapak Dekan Fakkultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof.  

Dr. Sutrisno, M. Ag atas semangat dan inspirasi yang berkesan. 

2. Ibu Dra. Nadhifah, M.Pd. atas kesabaran, kelembutan dan dukungan 

moralnya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.    

3. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta atas kesabarannya melayani kami.  
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4. Ustadh-Ustadah serta segenap komponen di TPA LBA Jurusan “A” 

YAKETUNIS Yogyakarta.  

5. Bapak dan Ibu saya tercinta  Timbul Noto Sudarmo atas doa dan dukungan tanpa 

henti. 

6. Teman-temank Rina Fitri,  Sri Lestari, Mas Sandhi yang selalu membantu selama 

perkuliahan,  

7. Kakakku Mas Hendro Purnomo, Mbak Tarsiyatun, adekku Joko  Kendro 

Maryanto yang selalu memberikan perhatian dan cinta yang tulus pada masa-masa 

suka maupun duka, dan pangeran kecilku Galih Widi Pangestu dan Adinda Ayu 

Sekar dan mas Nasrullah yang selalu mensupport proses skripsi. 

8. Semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan  skripi yang tidak mungkin 

disebutkan satu persatu.  

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan diterima di sisi Allah dan 

dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin 

 

     Yogyakarta, 29 Desember 2009 

       Penyusun,  

 

 

                       Atik Susilowati  
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BAB I 

MODEL PEMBELAJARAN AL QURAN 
DI TPA  LUAR BIASA JURUSAN “A” 

YAYASAN KESEJAHTERAAN TUNA NETRA ISLAM 
(LBA YAKETUNIS) 

YOGYAKARTA 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Dengan alasan pendidikan merupakan salah satu modal 

dasar  pembangunan suatu bangsa.  Dalam setiap perjalanan hidup manusia 

(human being) ia akan selalu membutuhkan bantuan orang.  

 Di sisi lain, manusia dalam mengembangkan akal beserta segenap 

kemampuannya, tidak akan pernah statis sejak lahir sampai meninggal selalu 

mengalami perubahan.  Saat ini pendidikan dipandang sebagai sebuah proses, 

sehingga dalam pendidikan perlu menggunakan metode-metode tertentu agar 

orang dapat memperoleh pengetahuannya. 1 

Disadari atau tidak, peradaban Islam pernah mengalami pasang surut, 

naik turun dan bergelombang.  Realita menunjukkan bahwa peradaban umat 

Islam sekarang sedang terbelakang atau terpuruk.  Hal ini disebabkan citra 

umat Islam dicirikan dengan agresif, destruktif, ekstrimis, mengingkari hukum, 

fanatik, fundamentalis, teroris dan seterusnya. Sehingga  Fazlur Rahman 

berpendapat ketidakmampuan dalam memberikan solusi atas berbagai problem 

yang sedang dihadapi merupakan salah satu indikasi kemunduran peradaban 

                                                 
1 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan Dengan Pedekatan Baru. (Bandung: Rosda Karya, 

2004), hal. 10. 
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umat Islam. Senada dengan hal tersebut, kehidupan umat Islam selanjutnya 

akan ditentukan oleh sejauh mana mereka sanggup dalam menghadapi berbagai 

tantangan yang mereka hadapi secara kritis dan kreatif.2 

Terkait dengan hal di atas, tantangan yang akan dihadapi salah satunya 

mengenai diskriminasi baik dalam memperoleh hak-haknya termasuk dalam 

memperoleh pendidikan, sehingga dalam hal ini perlu dikembangkansebuah 

alternative model pendidikan yang membangun  sikap anti diskriminasi 

terhadap berbagai perbedaan etnik, ras, maupun orang-orang yang memiliki 

kemampuan berbeda di sekolah.  Mengenai pemahaman perbedaan bahwa 

perbedaan kemampuan yang ada pada manusia itu berbeda-beda hal tersebut 

merupakan bagian dari pemahaman multikulturalisme. Di sisi lain, secara sadar 

kita harus menyadari bahwa setiap individu yang dinyatakan sehat secara fisik 

secara medik, masih saja memiliki perbedaan kemampuan terlepas apakah dia 

diffable atau non-diffable.3 

Pendidikan ditujukan bagi  semua orang, sebagaimana  dalam Sistem 

Pendidikan Nasional yang  memberikan pernyataan, bahwa setiap warga 

negara  memiliki hak dalam memperoleh pendidikan yang bermutu juga berhak 

mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan  pendidikan sepanjang  hayat. 

(pasal 15 ayat 1 dan 5). 4Sejalan dengan hal tersebut maka setiap warga negara 

berhak mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuannya.  Tidak 

                                                 
2 Sutrisno. Revolusi Pendidikan di Indonesia. Membedah Metode dan Teknik Pendidikan 

Berbasis Kompetensi (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2005). Hal: 162. 
3 Ainul Yakin . Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pilar Media, 2005). hal. 230. 
4 Paradigma Baru dalam Pendidikan Indonesia  dalam Undang-undang SISDIKNAS 

(Depag RI: 2003). hal 9. 
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ketinggalan pula bagi tuna netra ikut ambil bagian usaha dalam meningkatkan 

kapasitas dirinya. 

 

Diffable menurut Ainul Yakin adalah perbedaan kemampuan pada 

seseorang  yang kurang sehat fisiknya akibat kecelakaan atau bawaan dari sejak 

lahir.5 Terdapat lima kategori diffable: 

• A bagian tuna netra 

• B bagian tuna wicara 

• C bagian tuna grahita 

• D bagian tuna daksa (cacat tubuh) 

• E bagian tuna laras, cerdas namun agak kehilangan  daya perhatian. 

Namun di sini terdapat perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh tuna 

netra. Selain  perbedaan kemampuan secara fisik yang sering luput dari 

perhatian kita adalah perbedaan kemampuan non fisik pada seseorang seperti 

gangguan mental dan tingkat kecerdasan yang sangat rendah.  Bagi individu 

yang sehat mentalnya, pada umumnya mempunyai tingkat perbedaan yang 

tidak begitu terlihat.  Misalnya,  setiap orang yang perkembangangan 

mentalnya normal, maka ia memiliki kemampuan dalam menganalisis dan ia 

dapat memecahkan masalah.  Walau pun dalam memecahkan masalah di sini 

ternyata setiap individu masih memiliki kemampuan yang berbeda-beda.  

                                                 
5 Ibid. hal 230. 
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Sehingga ada yang  dapat memecahkan persoalan dengan cepat, cermat, juga 

ada yang tidak cermat dan membutuhkan waktu yang lebih lama.6 

Berkaitan dengan hal di atas, maka diperlukan pula suatu model 

pembelajaran khusus yang berguna bagi tuna netra dimana prinsip education 

for all, bahwa setiap orang berhak akan mendapatkan  pendidikan pasal 26 ayat 

1.7   

Seiring dengan pandangan diatas  peneliti  telah menentukan obyek 

penelitian di TPA LBA YAKETUNIS Yogyakarta. Bagi anak normal yang 

penglihatan cukup jelas memiliki kemampuan dalam melihat segala hal yang 

ada di sekitarnya.  Berbeda dengan tuna netra, khususnya individu yang 

kehilangan penglihatannya mereka karena disebabkan oleh suatu hal, dampak 

dari peristiwa tersebut menyebabkan hambatan dalam penglihatan bagi para 

tuna netra sehingga mengakibatkan mereka sulit  dalam menerima informasi.  

Pada jalur formal (sekolah), informal (keluarga) dan non formal (masyarakat).  

 Sebagaimana hal tersebut maka diperlukan suatu pembelajaran Al 

Quran khususnya bagi peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda dan 

hal tersebut masuk dalam kurikulum dimana  telah dilaksanakan di sekolah-

sekolah umum juga di sekolah luar biasa khususnya di TPA LBA 

YAKETUNIS Yogyakarta.   

Sedangkan proses pembelajaran terdiri dari dua diantaranya terdiri dari 

baca tulis al Quran dan yang kedua yaitu hafalan yang harus dicapai oleh 

                                                 
6 M. Ainul Yaqin. Pendidikan Multikultural. hal. 231. 
7 Abd. Rachman Assegaf. Pendidikan Tanpa Kekerasan. (Yagyakarta: Tiara Wacana, 

2004), hal. 130. 
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peserta didik. Sepengetahuan peneliti  belum pernah ada penelitian yang 

mengangkat tema tersebut. 

TPA LBA YAKETUNIS Yogyakarta yang memiliki nuansa yang unik 

antara lain: penggunaan al-Qur’an Braille sebagai sarana belajar al-Qur’an, 

keinginan kuat untuk menghapal al-Qur’an, pembelajaran baca tulis huruf Arab 

Braille.  

Dengan beragam keunikan yang dimiliki oleh di TPA LBA 

YAKETUNIS Yogyakarta ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya 

menjadi sebuah penelitian yang berjudul Model Pembelajaran Al Quran Di 

TPA  Luar Biasa Jurusan “A” Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (LBA 

YAKETUNIS) Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian pada latar belakang diatas maka peneliti  dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi model pembelajaran Al-Qur’an di TPA 

LBA Jurusan “A” YAKETUNIS YOGYAKARTA? 

2. Apa sajakah kesulitan yang dialami dalam menerapkan Model-Model 

Pembelajaran Al-Quran di LBA Jurusan “A” YAKETUNIS Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran di TPA LBA 

YAKETUNIS YOGYAKARTA. 

2. Untuk mengetahui kesulitan yang dialami dalam menerapkan Model-

Model Pembelajaran Al-Quran di LBA YAKETUNIS Yogyakarta. 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi UIN Sunan Kalijaga, sebagai salah satu referensi yang diharapkan 

dapat menjadi inspirasi sekaligus kontribusi ilmu pengetahuan di dunia 

pendidikan Qurani khususnya.  

2. Bagi TPA LBA YAKETUNIS YOGYAKARTA, sebagai salah satu 

lembaga pendidikan untuk anak-anak tunanetra maka penelitian ini 

akan menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah khususnya untuk guru 

sebagai pendidik dalam mengatasi anak tunanetra dalam pembelajaran 

Al Quran. 

3. Bagi ilmu pengetahuan agama, memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan agama dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 

pembelajaran Al Quran di Sekolah Luar Biasa. 

4. Menjadi bahan masukan bagi pada pembaca skripsi, guru agama Islam 

dan calon guru agama Islam dalam mengembangkan pembelajaran Al 

Quran, khususnya di TPA LBA YAKETUNIS Yogyakarta. 
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D. Alasan Pemilihan Judul 

1. TPA LBA YAKETUNIS YOGYAKARTA merupakan lembaga 

pendidikan agama untuk tuna netra yang berada dalam managemen MTS 

LBA YAKETUNIS YOGYAKARTA telah berhasil mengantarkan para 

siswanya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan selalu berusaha 

dalam meningkatkan prestasi. 

2. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peran penting 

dalam proses belajar mengajar. Sehingga diperlukan metode khusus bagi 

tunanetra agar dapat memahami bahan belajar. 

3. Sepengetahuan peneliti , penelitian mengenai Model Pembelajaran Al 

Quran  di TPA LBA YAKETUNIS YOGYAKARTA ini belum pernah 

diangkat oleh mahasiswa fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

E. Telaah Pustaka 

Telah banyak tulisan, baik yang merupakan makalah, paper ataupun 

skripsi yang membahas tentang model pembelajaran.  Namun belum ada yang 

secara spesifik membahas mengenai model pembelajaran di TPA LBA 

YAKETUNIS YOGYAKARTA. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yeni Agustina Jurusan 

Kependidikan Islam yang meneliti mengenai Pengembangan Kreativitas Anak 

Diffable (tunanetra), menerangkan bahwa anak-anak tunanetra dapat 

berkembang kreativitasnya ditunjang dengan sarana dan prasarana sekolah 
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yang memadahi , tak lupa disertai dengan semangat dan kesabaran guru dalam 

memberikan materi kepada peserta didik.  

Secara umum, skripsi Yeni menjelaskan tentang pengembangan 

kreativitas anak diffable. Walaupun sama-sama meneliti tentang eksistensi 

diffable, akan tetapi di dalam skripsi tersebut tidak ditemukan secara detail 

pembahasan bagaimana model pengembangan pembelajaran untuk 

meningkatkan kreatifitas anak diffable tersebut. Dalam hal ini peneliti  

berkesempatan untuk memberikan kontribusi berupa penelitian yang 

berhubungan dengan model pembelajaran yang nantinya diharapkan mampu 

membantu mengembangkan kecerdasan dan kreatifitas anak diffable.  

Sedangkan dalam  skripsi Wiwin Sugiarti Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga  jurusan PAI menganalisa mengenai kegiatan belajar mengajar Al 

Quran di MTS LBA YAKETUNIS YOGYAKARTA 2004. Ia membahas 

mengenai proses belajar mengajar, metode, teknik evaluasi, kesulitan yang 

dihadapi di  Kelas 1 MTS LBA YAKETUNIS YOGYAKARTA menerangkan 

bahwa perbedaannya obyek penelitian Wiwin terletak pada MTS sedangkan 

bagi peneliti  obyek penelitian nya di TPA LBA YAKETUNIS. Sementara itu 

perbedaan yang lain yaitu mengenai target yang harus dicapai siswa di TPA 

LBA YAKETUNIS.  
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F. Kerangka Teoritik 

1. Model-Model Pembelajaran berbagai Versi 

Di tinjau dari paradigma Konstruktifistik, Gunter et al (1990:67) 

mendefinisikan an instructional model is a step-by-step procedure that 

leads to specific learning outcomes. Joyce & Weil (1980) mendefinisikan 

model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan pembelajaran. Dengan demikian, model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. Jadi model pembelajaran cenderung preskriptif, 

yang relatif sulit dibedakan dengan strategi pembelajaran. An instructional 

strategy is a method for delivering instruction that is intended to help 

students achieve a learning objective (Burden & Byrd, 1999:85).8 

Selain memperhatikan rasional teoretik, tujuan, dan hasil yang ingin 

dicapai, model pembelajaran memiliki lima unsur dasar (Joyce & Weil 

(1980), yaitu:  

1) Syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran 

2) Social System, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam 

pembelajaran 

                                                 
8 I Wayan Santyasa, Makalah, “Model-Model Pembelajaran Inovatif”,  disajikan dalam 

pelatihan tentang Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru-Guru SMP dan SMA di Nusa Penida, 
tanggal 29 Juni s.d 1 Juli 2007; dapat juga dilihat di: 
http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/MODEL_MODEL_PEMBELAJARAN.pdf 
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3) Principles of Reaction, menggambarkan bagaimana seharusnya 

guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa 

4)  Support System, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan 

belajar yang mendukung pembelajaran 

5) Instructional dan Nurturant Effects—hasil belajar yang diperoleh 

langsung berdasarkan tujuan yang disasarkan (instructional 

effects) dan hasil belajar di luar yang disasar (nurturant effects). 

 
Berikut diberikan lima contoh model pembelajaran yang memiliki 

kecenderungan berlandaskan paradigma konstruktivistik,  

a. Model Reasoning and Problem Solving (Model Memberi Alasan dan 

Penyelesaian Masalah )9 

Model reasoning and problem solving dalam pembelajaran memiliki 

lima langkah 

pembelajaran (Krulik & Rudnick, 1996), yaitu:  

1) membaca dan berpikir (mengidentifikasi fakta dan masalah, 

memvisualisasikan situasi, mendeskripsikan seting pemecahan 

2) mengeksplorasi dan merencanakan (pengorganisasian informasi, 

melukiskan diagram pemecahan, membuat tabel, grafik, atau 

gambar) 

3) menseleksi strategi (menetapkan pola, menguji pola, simulasi atau 

eksperimen, reduksi atau ekspansi, deduksi logis, menulis 

persamaan) 

                                                 
9 Ibid, hal. 9 
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4) menemukan jawaban (mengestimasi, menggunakan keterampilan 

komputasi, aljabar, dan geometri) 

5) refleksi dan perluasan (mengoreksi jawaban, menemukan 

alternatif pemecahan lain, memperluas konsep dan generalisasi, 

mendiskusikan pemecahan, memformulasikan masalah-masalah 

variatif yang orisinil). 

 
Prinsip reaksi yang dikembangkan adalah guru lebih berperan 

sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif, fasilitator, 

pemikir tingkat tinggi. Peran tersebut ditampilkan utamanya dalam 

proses siswa melakukan aktivitas pemecahan masalah. 

Sarana pembelajaran yang diperlukan adalah berupa materi 

konfrontatif yang mampu membangkitkan proses berpikir dasar, kritis, 

kreatif, berpikir tingkat tinggi, dan strategi pemecahan masalah non 

rutin, dan masalah-masalah non rutin yang menantang siswa untuk 

melakukan upaya reasoning dan problem solving. 

Sebagai dampak pembelajaran dalam model ini adalah 

pemahaman, keterampilanberpikir kritis dan kreatif, kemampuan 

pemecahan masalah, kemampuan komunikasi,keterampilan 

mengunakan pengetahuan secara bermakna. Sedangkan 

dampakpengiringnya adalah hakikat tentatif krilmuan, keterampilan 

proses keilmuan, otonomi dankebebasan siswa, toleransi terhadap 

ketidakpastian dan masalah-masalah non rutin. 
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Untuk model ini, terdapat tiga prinsip kunci, yaitu pengetahuan 

bersifat tentatif, manusia memiliki sifat ingin tahu yang alamiah, dan 

manusia mengembangkan indivuality secara mandiri.  

b. Model Inquiry Training (Latihan Penyelidikan )10 

Model inquiry training memiliki lima langkah pembelajaran11, 
yaitu:  
1) Menghadapkan masalah (menjelaskan prosedur penelitian , 

menyajikan situasiyang saling bertentangan) 

2) Menemukan masalah (memeriksa hakikat obyek dan kondisi yang 

dihadapi, memeriksa tampilnya masalah)  

3) Mengkaji data dan eksperimentasi(mengisolasi variabel yang 

sesuai, merumuskan hipotesis)  

4) Mengorganisasikan,merumuskan, dan menjelaskan, dan  

5) Menganalisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang 

lebih efektif. 

 
Partisipasi guru dan siswa dalam pembelajaran dilandasi oleh 

paradigma persamaan derajat dalam mengakomodasikan segala ide 

yang berkembang. 

Prinsip-prinsip reaksi yang harus dikembangkan adalah: pengajuan 

pertanyaan yang jelas dan lugas, menyediakan kesempatan kepada 
                                                 

10Ibid, hal. 10  
11Joyce, B., & Weil, M. 1980. Model of teaching. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.dalam I 

Wayan Santyasa, Makalah, “Model-Model Pembelajaran Inovatif”,  disajikan dalam pelatihan 
tentang Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru-Guru SMP dan SMA di Nusa Penida, tanggal 29 
Juni s.d 1 Juli 2007; dapat juga dilihat di: 
http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/MODEL_MODEL_PEMBELAJARAN.pdf 
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siswa untuk memperbaiki pertanyaan, menunjukkan butir-butir yang 

kurang sahih, menyediakan bimbingan tentang teori yang digunakan, 

menyediakan suasana kebebasan intelektual, menyediakan dorongan 

dan dukungan atas interaksi, hasil eksplorasi,formulasi, dan generalisasi 

siswa. 

Sarana pembelajaran yang diperlukan adalah berupa materi 

konfrontatif yang mampu membangkitkan proses intelektual, strategi 

penelitian , dan masalah yang menantang siswa untuk melakukan 

penelitian . 

Sebagai dampak pembelajaran dalam model ini adalah strategi 

penelitian dan semangat kreatif. Sedangkan dampak pengiringnya 

adalah hakikat tentatif keilmuan, keterampilan proses keilmuan, 

otonomi siswa, toleransi terhadap ketidakpastian dan masalah-masalah 

non rutin. 

c. Model Problem-Based Instruction12 

Problem-based instruction adalah model pembelajaran yang 

berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi 

keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik 

(Arends et al., 2001). Dalam pemrolehan informasi dan pengembangan 

pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana 

mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan 

menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, 

menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan 
                                                 

12I Wayan Santyasa, Makalah, “Model-Model Pembelajaran Inovatif”,  …,hal. 11   
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masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan 

masalah. 

Model problem-based instruction memiliki lima langkah pembelajaran 

(Arend et 

al., 2001), yaitu:  

1) Guru mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu 

yang berkaitan (masalah bisa untuk satu unit pelajaran atau lebih, 

bisa untuk pertemuan satu, dua, atau tiga minggu, bisa berasal dari 

hasil seleksi guru atau dari eksplorasi siswa), 

2) Guru membantu siswa mengklarifikasi masalah dan menentukan 

bagaimana masalah itudiinvestigasi (investigasi melibatkan 

sumber-sumber belajar, informasi, dan data yang variatif, 

melakukan surve dan pengukuran), 

3) Guru membantu siswa menciptakan maknaterkait dengan hasil 

pemecahan masalah yang akan dilaporkan (bagaimana 

merekamemecahkan masalah dan apa rasionalnya),  

4) Pengorganisasian laporan (makalah,laporan lisan, model, program 

komputer, dan lain-lain), dan  

5) presentasi (dalam kelas melibatkan semua siswa, guru, bila perlu 

melibatkan administator dan anggota masyarakat). 

Sistem sosial yang mendukung model ini adalah: kedekatan 

guru dengan siswa dalam proses teacher-asisted instruction, minimnya 
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peran guru sebagai transmitter pengetahuan, interaksi sosial yang 

efektif, latihan investigasi masalah kompleks. 

 
Prinsip reaksi yang dapat dikembangkan adalah: peranan guru 

sebagai pembimbing dan negosiator. Peran-peran tersebut dapat 

ditampilkan secara lisan selama proses pendefinisian dan 

pengklarifikasian masalah. 

Sarana pendukung model pembelajaran ini adalah: lembaran kerja 

siswa, bahan ajar, panduan bahan ajar untuk siswa dan untuk guru, 

artikel, jurnal, kliping, peralatan demonstrasi atau eksperimen yang 

sesuai, model analogi, meja dan korsi yang mudah dimobilisasi atau 

ruangan kelas yang sudah ditata untuk itu. 

Dampak pembelajaran adalah pemahaman tentang kaitan 

pengetahuan dengan dunia nyata, dan bagaimana menggunakan 

pengetahuan dalam pemecahan masalah kompleks. Dampak 

pengiringnya adalah mempercepat pengembangan self-regulated 

learning, menciptakan lingkungan kelas yang demokratis, dan efektif 

dalam mengatasi keragaman siswa. 

d.  Model Pembelajaran Perubahan Konseptual13 

Pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang sesungguhnya 

berasal dari pengetahuan yang secara spontan diperoleh dari 

interaksinya dengan lingkungan. 

                                                 
13 Ibid, hal.12  
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Sementara pengetahuan baru dapat bersumber dari intervensi di 

sekolah yang keduanya bisa konflik, kongruen, atau masing-masing 

berdiri sendiri. Dalam kondisi konflik kognitif, siswa dihadapkan 

pada tiga pilihan, yaitu:  

1) mempertahankan intuisinya semula, 

2) merevisi sebagian intuisinya melalui proses asimilasi, dan 

3) merubah pandangannya yang bersifat intuisi tersebut dan 

mengakomodasikan pengetahuan baru. 

Model pembelajaran perubahan konseptual memiliki enam langkah 

pembelajaran, yaitu14: 

1) Sajian masalah konseptual dan kontekstual, 

2) konfrontasi miskonsepsi terkait dengan masalah-masalah tersebut 

3) konfrontasi sangkalan berikut strategi-strategi demonstrasi, 

analogi, atau contoh-contoh tandingan,  

4) konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara ilmiah 

5) konfrontasi materi dan contoh-contoh kontekstual  

6) konfrontasi pertanyaan-pertanyaan untuk memperluas pemahaman 

dan penerapan pengetahuan secara bermakna. 

Sistem sosial yang mendukung model ini adalah: kedekatan guru 

sebagai teman belajar siswa, minimnya peran guru sebagai transmiter 

                                                 
14 Santyasa, I W. 2003.”Pendidikan, pembelajaran, dan penilaian berbasis kompetensi.” 

Makalah. Disajikan dalam seminar Jurusan Pendidikan Fisika IKIP Negeri Singaraja, 27 Februari 
2003, di Singaraja. 
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pengetahuan, interaksi sosial yang efektif, latihan menjalani learning 

to be. 

Prinsip reaksi yang dapat dikembangkan adalah: peranan guru 

sebagai fasilitator, negosiator, konfrontator. Peran-peran tersebut dapat 

ditampilkan secara lisan atau tertulis melalui pertanyaan-pertanyaan 

resitasi dan konstruksi. Pertanyaan resitasi bertujuan memberi peluang 

kepada siswa memangil pengetahuan yang telah dimiliki dan 

pertanyaan konstruksi bertujuan memfasilitasi, menegosiasi, dan 

mengkonfrontasi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan baru. 

Sarana pendukung model pembelajaran ini adalah: lembaran 

kerja siswa, bahan ajar, panduan bahan ajar untuk siswa dan untuk 

guru, peralatan demonstrasi atau eksperimen yang sesuai, model 

analogi, meja dan korsi yang mudah dimobilisasi atau ruangan kelas 

yang sudah ditata untuk itu. 

Dampak pembelajaran dari model ini adalah: sikap positif 

terhadap belajar, pemahaman secara mendalam, keterampilan 

penerapan pengetahuan yang variatif. Dampak pengiringnya adalah: 

pengenalan jati diri, kebiasaan belajar dengan bekerja, perubahan 

paradigma, kebebasan, penumbuhan kecerdasan inter dan 

intrapersonal. 

Ide model pembelajaran geroup investigation bermula dari 

perpsektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, 

seseorang harus memiliki pasangan atau teman.  
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Pada tahun 1916, John Dewey, menulis sebuah buku 

Democracy and Education.15 Dalam buku itu, Dewey menggagas 

konsep pendidikan, bahwa kelas seharusnya merupakan cermin 

masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang 

kehidupan nyata. Pemikiran Dewey yang utama tentang pendidikan 

(Jacob, et al., 1996), adalah:  

o siswa hendaknya aktif, learning by doing;  

o  belajar hendaknya didasari motivasi intrinsik;  

o  pengetahuan adalah berkembang, tidak bersifat tetap; 

o  kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan minat 

siswa;  

o pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip 

saling memahami dan saling menghormati satu sama lain, artinya 

prosedur demokratis sangat penting;  

o kegiatan belajar hendaknya berhubungan dengan dunia nyata. 

Gagasan-gagasan Dewey akhirnya diwujudkan dalam model 

group-investigation yang kemudian dikembangkan oleh Herbert 

Thelen. Thelen menyatakan bahwa kelas hendaknya merupakan 

miniatur demokrasi yang bertujuan mengkaji masalah-masalah 

sosial antar pribadi (Arends, 1998).  

                                                 
15 Arends, R. I. 1998. Learning to teach. Singapore: Mc Graw-Hill book Company dalam I 

Wayan Santyasa, Makalah, “Model-Model Pembelajaran Inovatif”,  …,hal. 12 
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e. Model group-investigation memiliki enam langkah pembelajaran 

(Slavin, 1995), yaitu:  

1) grouping (menetapkan jumlah anggota kelompok, menentukan 

sumber, memilih topik, merumuskan permasalahan),  

2)  planning (menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana 

mempelajari, siapa melakukan apa, apa tujuannya),  

3)  investigation (saling tukar informasi dan ide, berdiskusi, 

klarifikasi,mengumpulkan informasi, menganalisis data, membuat 

inferensi), 

4)  organizing (anggotakelompok menulis laporan, merencanakan 

presentasi laporan, penentuan penyaji, moderator, dan notulis),  

5) presenting (salah satu kelompok menyajikan, kelompok lain 

mengamati, mengevaluasi, mengklarifikasi, mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan), dan 

6) evaluating (masing-masing siswa melakukan koreksi terhadap 

laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelas, siswa dan 

guru berkolaborasi mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan, 

melakukan penilaian hasil belajar yang difokuskan pada 

pencapaian pemahaman.  

Sistem sosial yang berkembang adalah minimnya arahan guru, 

demokratis, guru dan siswa memiliki status yang sama yaitu menghadapi 

masalah, interaksi dilandasi oleh kesepakatan.  
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Prinsip reaksi yang dikembangkan adalah guru lebih berperan 

sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif. Peran tersebut 

ditampilkan dalam proses pemecahan masalah, pengelolaan kelas, dan 

pemaknaan perseorangan. Peranan guru terkait dengan proses pemecahan 

masalah berkenaan dengan kemampuan meneliti apa hakikat dan fokus 

masalah. Pengelolaan ditampilkan berkenaan dengan kiat menentukan 

informasi yang diperlukan dan pengorganisasian kelompok untuk 

memperoleh informasi tersebut. Pemaknaan perseorangan berkenaan 

dengan inferensi yang diorganisasi oleh kelompok dan bagaimana 

membedakan kemampuan perseorangan.  

Sarana pendukung model pembelajaran ini adalah: lembaran kerja 

siswa, bahan ajar, panduan bahan ajar untuk siswa dan untuk guru, 

peralatan penelitian yang sesuai, meja dan korsi yang mudah dimobilisasi 

atau ruangan kelas yang sudah ditata untuk itu. Sebagai dampak 

pembelajaran adalah pandangan konstruktivistik tentang pengetahuan, 

penelitian yang berdisiplin, proses pembelajaran yang efektif, pemahaman 

yang mendalam. Sebagai dampak pengiring pembelajaran adalah hormat 

terhadap HAM dan komitmen dalam bernegara, kebebasan sebagai siswa, 

penumbuhan aspek sosial, interpersonal, dan intrapersonal.  

Sedangkan, dikutip dari persautuan guru-guru pkn, pada blog : 

http://bgurupkn.wordpress.com/category/pembelajaran/model-odel/page/3/, 

model-model pembelajaran yang sering dipakai dalam kegiatan belajar 

mengajar antara lain:  
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a. Model Student Team –Achievement Divisions (STAD)16 

Siswa dikelompokkan secara heterogen kemudian siswa yang pandai 

menjelaskan anggota lain sampai mengerti. 

Langkah-langkah: 

1) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen 

(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dll.).  

2) Guru menyajikan pelajaran.  

3) Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota kelompok. Anggota yang tahu menjelaskan kepada 

anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu 

mengerti.  

4) Guru memberi kuis / pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat 

menjawab kuis tidak boleh saling membantu.  

5) Memberi evaluasi.  

6) Penutup.  

Kelebihan: 

1. Seluruh siswa menjadi lebih siap. 

2. Melatih kerjasama dengan baik. 

                                                 
16  http://gurupkn .wordpress. com/category/pembelajaran/model-model/page/3/,, akses 

November 2009. 
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Kekurangan: 

1. Anggota kelompok semua mengalami kesulitan. 

2. Membedakan siswa. 

b. Model Examples Non Examples 

Examples Non Examples adalah metode belajar yang menggunakan 

contoh-contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus / gambar yang relevan 

dengan KD. 

Langkah-langkah: 

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

2) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat 

OHP.  

3) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memperhatikan / menganalisa gambar.  

4) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari 

analisa gambar tersebut dicatat pada kertas.  

5) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.  

6) Mulai dari komentar / hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan 

materi sesuai tujuan yang ingin dicapai.  

7) Kesimpulan.  
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Kebaikan: 

1. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. 

2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

Kekurangan: 

1. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. 

2. Memakan waktu yang lama. 

c. Model Lesson Study 

Lesson Study adalah suatu model  yang dikembankan di Jepang 

yang dalam bahasa Jepangnyadisebut Jugyokenkyuu. Istilah lesson 

study sendiri diciptakan oleh Makoto Yoshida. 

Lesson Study merupakan suatu proses dalam mengembangkan 

profesionalitas guru-guru di Jepang dengan jalan menyelidiki/ menguji 

praktik mengajar mereka agar menjadi lebih efektif. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Sejumlah guru bekerjasama dalam suatu kelompok. Kerjasama ini 

meliputi: 

• perencanaan. 
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• Praktek mengajar. 

• Observasi. 

• Refleksi/ kritikan terhadap pembelajaran 

2) Salah satu guru dalam kelompok tersebut melakukan tahap 

perencanaan yaitu membuat rencana pembelajaran yang matang 

dilengkapi dengan dasar-dasar teori yang menunjang. 

3) Guru yang telah membuat rencana pembelajaran pada (2) kemudian 

mengajar di kelas sesungguhnya. Berarti tahap praktek mengajar 

terlaksana. 

4) Guru-guru lain dalam kelompok tersebut mengamati proses 

pembelajaran sambil mencocokkan rencana pembelajaran yang 

telah dibuat. Berarti tahap observasi terlalui. 

5) Semua guru dalam kelompok termasuk guru yang telah mengajar 

kemudian bersama-sama mendiskusikan pengamatan mereka 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Tahap ini 

merupakan tahap refleksi. Dalam tahap ini juga didiskusikan 

langkah-langkah perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. 

6) Hasil kegiatan (e) selanjutnya diimplementasikan pada kelas/ 

pembelajaran berikutnya dan seterusnya kembali ke (b). 

Adapun kelebihan metode lesson study sebagai berikut: 

• Dapat diterapkan di setiap bidang mulai seni, bahasa, sampai 

matematika dan olahraga dan pada setiap tingkatan kelas. 



25 
 

• Dapat dilaksanakan antar/ lintas sekolah. 



26 
 

 

2. Model Pembelajaran Active Learning  

Model pembelajaran Active Learning adalah model-model 

pembelajaran yang terkenal dan banyak digunakan oleh para guru 

diberbagai sekolah formal dan non formal saat ini dalam 

menyampaikan pelajaran. Model pembelajaran Active learning adalah 

kreasi dari Melvin Silberman yang merupakan seorang Guru Besar 

kajian Psikologi Pendidikan di Temple University. 17   

Adapun yang hendak disebutkan oleh peneliti dibawah ini hanya 

sebagian kecil dari seluruh model yang ada mengingat ada model 

pembelajaran yang dapat diterapkan pada siswa dengan berkemampuan 

luar biasa dan ada pula yang tidak dapat diaplikasikan.   

a. Persoalan Pelajaran18  
 

Siswa biasanya memliki persoalan terhadap pelajaran yang 

mereka ikuti untuk pertama kalinya. Khususnya jika pelajaran ini 

menggunakan cara belajar aktif. Aktifitas ini memungkinkan 

diungkapkan dan disikusikannya persoalan-persoalan tersebut 

secara bebas tetapi sopan.  

1) Jelaskan kepada siswa bahwa mereka mungkin memiliki 

persoalan dengan materi pelajaran. Persoalan ini boleh jadi 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

                                                 
17Melvin Silberman, Active Learning, 101 Cara Belajar  Siswa Aktif, (Bandung: 

Nusamedia, 2006), Hal. 5. 
  
18Ibid, hal. 97  
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2) Buatlah daftar wilayah persoalan di papan tulis. Dapatkan 

persoalan lain dari siswa.  

3) Susunlah prosedur pemungutan suara yang memungkinkan 

siswa untuk memilih tiga atau empat persoalan yang palig 

umum dihadapi.  

4) Bentuklah kelas menjadi tiga atau empat sub kelompok . 

perintahkan kepada mereka untuk sejelas mungkin memaparkan 

permasalahannya.  

5) Perintahkan setiap kelompok untuk mengikhtisar diskusinya 

untuk seluruh kelas.  

6) Mintalah tanggapan dari siswa 

b. Read Aloud (membaca keras-keras)19 
 

Membaca teks keras-keras atau read aloud dapat membantu 

siswa memfokuskan pikiran, mengajukan pertanyaan dan 

menstimulasi diskusi. Strategi ini agak serupa dengan pelajaran 

mengkaji kitab suci. Cara ini memiliki dampak berupa terfokusnya 

perhatian dan terciptanya kelompok yang padu.  

Langkah-langkahnya adalah sebaga berikut: 
 

                                                 
19 Ibid, hal. 111. 
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1. Pilihlah teks yang cukup menarik untuk dibaca keras-keras. 

Batasi diri anda untuk memilih teks yang berisi kurang dari 500 

kata.  

2. Perkenalkan teks ini kepada siswa. Cermati poin-poin atau 

persoalan utama yang hendak diajukan. 

3. Bagilah teks itu berdasarkan paragrafnya paragraph atau dengan 

cara lain. Tunjukkanlah sejumlah siswa untuk membaca keras-

keras beberapa bagian yang berbeda.  

4. Ketika pembeicaraan sedang berlangsung, hentikan pada 

beberapa bagian untuk menekankan poin-poin tertentu, 

mengajukan pertanyaan atau memberi contoh. Beri kesempatan 

untuk melakukan diskusi singkat jika siswa memperihatka minat 

terhadap bagian tertentu. Selanjutnya bahaslah apa yang dimuat 

daam teks.20  

c. Right or Wrong (Salah Atau Benar ?) 
 

Aktivitas kerjasama ini juga segera menstimulasi 

keterlibatan terhadap pengajaran yang Anda lakukan. Kegiatan 

ini meningkatkan pembentuk tim, pertukaran pendapat dan 

pembelajaran langsung.  

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
 

                                                 
20 Ibid,  Hal. 152. 
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1) Susunlah sebuah daftar pertanyaan yang terkait dengan 

materi pelajaran Anda, yang setengahnya benar dan 

setengahnya salah.  

2) Bagikan satu kartu untuk satu siswa. Katakana pada siswa 

bahwa misi mereka adalah menentukan kartu mana yang 

benar (berisi pertanyaan benar) dan mana yang salah.  

3) Bila para siswa sudah selesai, perintah agar setiap kartu 

dibaca dan mintakan pendapat siswa tentang benar ataukah 

salah pernyataan tersebut. Beri kesempatan munculnya 

pendapat meniritas.  

4) Berikan umpan balik tentang masing-masing kartu dan catat 

cara-cara siswa dalam bekerjasama menyelesaikan tugas ini.  

5) Tunjukkan bahwa dalam pelajaran ini diperlukan 

keterampilan tim yang positif karena hal ini menunjukkan 

kegiatan belajar yang sifat aktif.  

d. Membuat Catatan dengan Bimbingan21  
 

Dalam teknik popular ini, Anda menyediakan formulir atau 

lembar yang telah dipersiapkan. Lembar ini menginstruksikan 

siswa utnuk membuat catatan sewaktu Anda mengajar. Gerak 

fisik  yang minimal seperti ini akan lebih melibatkan siswa 

                                                 
21Ibid, hal 123.   
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ketimbang jika kita sekedar menyediakan buku pegangan yang 

lengkap. Ada bermacam metode untuk membuat catatan secara 

terarah. Yan palin gsederhana diantaranya adalah mengisi 

bagian-bagian yang kosong.  

1. Siapkan sebuah catatan yang mengikhtisarkan hal-hal utama 

pada penyajian materi pelajaran Anda.  

2. Sebagai ganti menyediakan teks secara lengkap, kosongkan 

bagian-bagian di dalamnya dan untuk selanjutnya diisi oleh 

siswa.  

3. Bagikan lembar kerja pada siswa, jelaskan bahwa Anda 

memang sengaja mengosongkan beberapa bagian kalimat 

untuk membantu mereka mendengarkan secara aktif 

terhadap apa yang Anda ajarkan.  

e. Team Quiz (Kuis Tim)22 
 

Teknik tim ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab 

siswa atas apa yang mereka pelejari dengan cara yan 

menyenangkan dan tidak mengancam atau tidak membuat 

mereka takut.  

1) Pilihlah topik yang bias disajikan dalam tiga segmen.  

2) Bagilah siswa menjadi tiga tim.  

                                                 
22Ibid, hal. 175  
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3) Jelaskan format pelajaran dan mulailah penyajian materinya.  

4) Perintahkan tim A untuk menyiapkan kuis jawaban singkat. 

Tim B dan C menggunakan waktu ini untuk memeriksa 

catatan mereka.  

5) Tim A memberi kuis kepada tim B. Jika tim B tidak dapat 

menjawab satu pertanyaan tim C segera menjawabnya.  

6) Tim A mengarahkan pertanyaan berikutnya kepada anggota 

tim C dan mengulang proses tersebut.  

7) Ketika kuisnya selesai lanjutkan dengan segemn kedua dari 

pelajaran Anda, dan tunjuklah tim B sebagai pemandu kuis.  

8) Setelah tim B menyelesaikan kuisnya, lenjutkan dengan 

segmen ketiga dari pelajaran Anda dan tunjuklah tim C 

sebagai pemandu kuis.  

3. Perbedaan Model Pembelajaran Al-Qur’an dan Metode 

Pembelajaran Al-Qur’an  

Banyak yang tidak paham dengan perbedaan anatara strategi, 

model, pendekatan, metode, dan teknik. Orang awam sering bingung 

dengan perbedaan Metode, Model, Strategi dan Prinsip Pembelajaran. 

Berikut ini, penulis mencoba untuk menjelaskan tentag perbedaan 

metode pembelajaran dan model pembelajaran secara umum.   
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Model pembelajaran berbeda dengan strategi, metode dan prinsip 

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kesatuan dari metode, 

strategi dan langkah-langkah pembelajaran. Konsep model 

pembelajaran lahir dan berkembang dari pakar psikologi dengan 

pendekatan dalam setting eksperimen yang dilakukan. Konsep model 

pembelajaran untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Bruce dan 

koleganya (Joyce, Weil dan Showers,1992). Menurut Supriyono Koes 

H (2003), model pembelajaran adalah sebuah rencana atau pola yang 

mengorganisasikan pembelajaran dalam kelas dan menunjukkan 

penggunaan materi pembelajaran. Salah satu ciri khusus model 

pembelajaran yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur tertentu 

yaitu tingkah laku mengajar (sintaks) yang menggambarkan pola 

kegiatan guru dan siswa dalam berinteraksi sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Lebih lanjut Ismail (2003) dalam 

(Widdiharto, Rachmadi, 2004) menyebutkan bahwa istilah model 

pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh 

strategi atau metode tertentu yaitu : 

- rasional teoritik yang logis yang disusun oleh penciptanya 

- tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

- tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil 

(syntaks) 

- lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 
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Salah satu yang membedakan model pembelajaran yang satu 

dengan yang lain adalah tingkah laku mengajar (syntaks) yang 

digunakan oleh masing-masing model pembelajaran. Syntaks inilah 

yang menjadi ciri khas dari suatu model pembelajaran. Masing-masing 

model pembelajaran memiliki syntaks yang berbeda-beda meskipun 

memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Contoh model pemebalajaran 

adalah inkuiri. Dan inkuiri mempunyai 5 sintak yang harus dilalui 

ketika melakukan pembelajaran yaitu Penyajian Masalah, Pengumpulan 

data, Melakukan eksperimen, merumuskan penjelasan dan menganalisis 

proses inkuiri.23 

4. Metode Pembelajaran  

  Adapun yang termasuk dalam metode pembelajaran al-Qu’an, di 

sebutkan oleh peneliti sebgai berikut:  

1. Metode Baghdadiyah.24 
 
Metode ini disebut juga dengan metode “ Eja “, berasal dari 

Baghdad masa pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah. Tidak tahu 

dengan pasti siapa penyusunnya. Dan telah seabad 

lebihbnerkembang secara merata di tanah air. Secara dikdatik, 

materi-materinya diurutkan dari yang kongkrit ke abstrak, dari yang 

                                                 
23Agus Prudet, Perbedaan  Model, Strategi, Metode dan Prinsip Pembelajaran, 

http://agungprudent.wordpress.com/2009/07/09/perbedaan-model-strategi-metode-dan-prinsip-
pembelajaran/trackback., di akses Maret 2010   

24 Komari, Metode Pengajaran Baca Tulis al-Qur'an, Hand Out ini Disampaikan pada 
Pelatihan Nasional Guru dan Pengelola TK-TPA, Gedung LAN Makassar 24-26 Oktober 2008; 
LP3Q DPP Wahdah Islamiyah. 
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mudah ke yang sukar, dan dari yang umum sifatnya kepada materi 

yang terinci ( khusus ). Secara 

garis besar, Qoidah Baghdadiyah memerlukan 17 langkah. 30 huruf 

hijaiyyah selalu ditampilkansecara utuh dalam tiap langkah. Seolah-

olah sejumlah tersebut menjadi tema central dengan berbagai 

variasi. Variasi dari tiap langkah menimbulkan rasa estetika bagi 

siswa (enak didengar ) karena bunyinya bersajak berirama. Indah 

dilihat karena penulisan huruf yang sama. Metode inidiajarkan 

secara klasikal maupun privat. 

Beberapa kelebihan Qoidah Baghdadiyah antara lain : 

- Bahan/materi pelajaran disusun secara sekuensif. 

- 30 huruf abjad hampir selalu ditampilkan pada setiap langkah 

secara utuh sebagai tema 

- sentral. 

- Pola bunyi dan susunan huruf (wazan) disusun secara rapi. 

- Ketrampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik 

tersendiri. 

- Materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap 

langkah. 

Beberapa kekurangan Qoidah baghdadiyah antara lain : 

- Qoidah Baghdadiyah yang asli sulit diketahui, karena sudah 

mengalami beberapa modifikasi kecil. 

- Penyajian materi terkesan menjemukan. 
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- Penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan 

pengalaman siswa. 

- Memerlukan waktu lama untuk mampu membaca Al-Qur'an 

2. Metode Iqro’.25 
 
Metode Iqro’ disusun oleh Bapak As'ad Humam dari Kotagede 

Yogyakarta dan dikembangkan leh AMM ( Angkatan Muda Masjid 

dan Musholla ) Yogyakarta dengan membuka TK Al-Qur'an dan TP 

Al-Qur'an. Metode Iqro’ semakin berkembang dan menyebar 

merata di Indonesia setelah munas DPP BKPMI di Surabaya yang 

menjadikan TK Al-Qur'an dan metode Iqro’ sebagaii program 

utama perjuangannya. 

Metode Iqro’ terdiri dari 6 jilid dengan variasi warna cover 

yang memikat perhatian anak 

TK Al-Qur'an. 10 sifat buku Iqro’ adalah : 

- Bacaan langsung. 

- CBSA 

- Privat 

- Modul 

- Asistensi 

Bentuk-bentuk pengajaran dengan metode Iqro’ antara lain : 

- TK Al-Qur'an 

- TP Al-Qur'an 

- Digunakan pada pengajian anak-anak di masjid/musholla 
                                                 

25Ibid  
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- Menjadi materi dalam kursus baca tulis Al-Qur'an 

- Menjadi program ekstra kurikuler sekolah 

- Digunakan di majelis-majelis taklim 

 
3. Metode Qiro’ati26 

 
Metode baca al-Qu ran Qira'ati ditemukan KH. Dachlan Salim 

Zarkasyi (w. 2001 M) dari Semarang, Jawa Tengah. Metode yang 

disebarkan sejak awal 1970-an, ini memungkinkan anakanak 

mempelajari al-Qur'an secara cepat dan mudah. Kiai Dachlan yang 

mulai mengajar al-Qur'an pada 1963, merasa metode baca al-

Qur'anyang ada belum memadai. Misalnya metode Qa'idah 

Baghdadiyah dari Baghdad Irak, yang dianggap metode tertua, 

terlalu mengandalkan hafalan dan tidak mengenalkan cara baca 

tartil(jelas dan tepat, red.)Kiai Dachlan kemudian menerbitkan 

enam jilid buku Pelajaran Membaca al-Qur'an untuk TK al-Qur'an 

untuk anak usia 4-6 tahun pada l Juli 1986. Usai merampungkan 

penyusunannya, KH. Dachlan berwasiat, supaya tidak sembarang 

orang mengajarkan metode Qira'ati. Tapi semua orang boleh diajar 

dengan metode Qira'ati. 

Dalam perkembangannya, sasaran metode Qiraati kian 

diperluas. Kini ada Qiraati untuk anak usia 4-6 tahun, untuk 6-12 

tahun, dan untuk mahasiswa. 

Secara umum metode pengajaran Qiro’ati adalah : 

                                                 
26Ibid   
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- Klasikal dan privat 

- Guru menjelaskan dengan memberi contoh materi pokok 

bahasan, selanjutnya siswa 

- membaca sendiri ( CBSA) 

- Siswa membaca tanpa mengeja. 

- Sejak awal belajar, siswa ditekankan untuk membaca 

dengan tepat dan cepat. 
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4. Metode Al Barqy27 

Metode al-Barqy dapat dinilai sebagai metode cepat membaca 

al-Qur'an yang paling awal. Metode ini ditemukan dosen Fakultas 

Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, Muhadjir Sulthon pada 1965. 

Awalnya, al-Barqy diperuntukkan bagi siswa SD Islam at-

Tarbiyah, Surabaya. Siswa yang belajar metode ini lebih cepat 

mampu membaca al-Qur'an. Muhadjir lantas membukukan 

metodenya pada 1978, dengan judul Cara Cepat Mempelajari 

Bacaan al-Qur'an al-Barqy. muhadjir  Sulthon Manajemen (MSM) 

merupakan lembaga yang didirikan untuk membantu program 

pemerintah dalam hal pemberantasan buta Baca Tulis Al Qur’an 

dan Praktis, Disusun secara lengkap dan semprna, Variatif, 

Komunikatif, Fleksibel. 

Membaca Huruf Latin. Berpusat di Surabaya, dan telah 

mempunyai cabang di beberapa kota besar di Indonesia, Singapura 

& Malaysia. Metode ini disebut anti lupa karena mempunyai 

struktur yang apabila pada saat siswa lupa dengan huruf-huruf / 

suku kata yang telah dipelajari, maka ia akan dengan mudah dapat 

mengingat kembali tanpa bantuan guru. Penyebutan Anti Lupa itu 

sendiri adalah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Departemen Agama RI. 

Metode ini diperuntukkan bagi siapa saja mulai anak-anak 

hingga orang dewasa. Metode ini mempunyai keunggulan anak 
                                                 

27Ibid   
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tidak akan lupa sehingga secara langsung dapat mempermudah dan 

mempercepat anak / siswa belajar membaca. Waktu untuk belajar 

membaca Al Qur’an menjadi semakin singkat. 

Keuntungan yang di dapat dengan menggunakan metode ini 

adalah : 

- Bagi guru ( guru mempunyai keahlian tambahan sehingga dapat 

mengajar dengan lebih baik, bisa menambah penghasilan di waktu 

luang dengan keahlian yang dipelajari), 

- Bagi Murid ( Murid merasa cepat belajar sehingga tidak merasa 

bosan dan menambah kepercayaan dirinya karena sudah bisa 

belajar dan mengusainya dalam waktu singkat, hanya satu level 

sehingga biayanya lebih murah), 

- Bagi Sekolah (sekolah menjadi lebih terkenal karena murid-

muridnya mempunyai kemampuan untuk menguasai pelajaran 

lebih cepat dibandingkan dengan sekolah lain). 

 
5. Metode Tilawati28 

 

Metode Tilawati disusun pada tahun 2002 oleh Tim terdiri 

dari Drs.H. Hasan Sadzili, Drs .H. Ali Muaffa dkk. Kemudian 

dikembangkan oleh Pesantren Virtual Nurul Falah Surabaya. 

Metode Tilawati dikembangkan untuk menjawab permasalahan 

yang berkembang di TK-TPA,antara lain : 

                                                 
28Ibid   
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Mutu Pendidikan Kualitas santri lulusan TK/TP Al Qur’an 

belum sesuai dengan target.Metode Pembelajaran Metode 

pembelajaran masih belum menciptakan suasana belajar yang 

kondusif. Sehingga proses belajar tidak efektif.Pendanaan Tidak 

adanya keseimbangan keuangan antara pemasukan dan 

pengeluaran. 

Waktu pendidikan Waktu pendidikan masih terlalu lama 

sehingga banyak santri drop out sebelum khatam Al-Qur'an. Kelas 

TQA Pasca TPA TQA belum bisa terlaksana. Metode Tilawati 

memberikan jaminan kualitas bagi santri-santrinya, antara lain : 

- Santri mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil. 

- Santri mampu membenarkan bacaan Al-Qur'an yang salah. 

- Ketuntasan belajar santri secara individu 70 % dan secara 

kelompok 80%. 

 
Prinsip-prinsip pembelajaran Tilawati : 
 

- Disampaikan dengan praktis. 

- Menggunakan lagu Rost. 

- Menggunakan pendekatan klasikal dan individu secara 

seimbang. 

6. Metode Iqro’ Dewasa 
7. Metode Iqro’ Terpadu29 

 
Kedua metode ini disusun oleh Drs. Tasrifin Karim dari 

Kalimantan Selatan. Iqro’ terpadu merupakan penyempurnaan dari 
                                                 

29Ibid   
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Iqro’ Dewasa. Kelebihan Iqro’ Terpadu dibandingkan dengan Iqro’ 

Dewasa antara lain bahwa Iqro’ Dewasa dengan pola 20 kali 

pertemuan sedangkan Iqro’ Terpadu hanya 10 kali pertemuan dan 

dilengkapi dengan latihan membaca dan menulis. Kedua metode 

ini diperuntukkan bagi orang dewasa.Prinsip-prinsip 

pengajarannya seperti yang dikembangkan pada TK-TP Al-Qur'an. 

 
8. Metode Iqro’ Klasikal30 
 

Metode ini dikembangkan oleh Tim Tadarrus AMM 

Yogyakarta sebagai pemampatan dari buku Iqro’ 6 jilid. Iqro’ 

Klasikal diperuntukkan bagi siswa SD/MI, yang diajarkan secara 

klasikal dan mengacu pada kurikulum sekolah formal. 

 
9. Dirosa ( Dirasah Orang Dewasa )31 

 

Dirosa merupakan sistem pembinaan islam berkelanjutan yang 

diawali dengan belajar 

baca Al-Qur’an. Panduan Baca Al-Qur’an pada Dirosa disusun 

tahun 2006 yang dikembangkan Wahdah Islamiyah Gowa. 

Panduan ini khusus orang dewasa dengan sistem klasikal 20 kali 

pertemuan. 

Telah terjadi proses pencarian format yang terbaik pada 

pengajaran Al Qur'an di kalanganibu-ibu selama kurang lebih 15 

tahun dengan berganti-ganti metode. Dan akhirnya ditemukanlah 
                                                 

30Ibid   
31Ibid   
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satu format yang sementara dianggap paling ideal, paling baik dan 

efektif yaitu memadukan pembelajaran baca Al-Qur'an dengan 

pengenalan dasar-dasar keislaman. Buku panduan belajar baca Al-

Qur'annya disusun tahun 2006. Sedangkan buku-buku 

penunjangnya juga yang dipakai pada santri TK-TP Al-Qur'an. 

Panduan Dirosa sudah mulai berkembang di daerah-daerah, 

baik Sulawesi, Kalimantan maupun beberapa daerah kepulauan 

Maluku; yang dibawa oleh para da,i . Secara garis besar metode 

pengajarannya adalah Baca-Tunjuk-Simak-Ulang, yaitu pembina 

membacakan, peserta menunjuk tulisan, mendengarkan dengan 

seksama kemudianmengu langi bacaan tadi. Tehnik ini dilakukan 

bukan hanya bagi bacaan pembina, tetapi juga bacaan dari sesama 

peserta. Semakin banyak mendengar dan mengulang, semakin 

besarkemungkinan untuk bisa baca Al-Qur'an lebih cepat. 

 
10. PQOD ( Pendidikan Qur’an Orang Dewasa ) 
 

Dikembangkan oleh Bagian dakwah LM DPP WI, yang 

hingga saat ini belum diekspos keluar. Diajarkan di kalangan 

anggota Majlis Taklim dan satu paket dengan kursus Tartil Al-

Qur'an . 

 
5. Guru dalam Pembelajaran Al Quran 

Guru merupakan pelaksana program dari proses belajar mengajar, 

disamping itu, guru memiliki peran yang sangat besar atas keberhasilan 
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belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.32Pentingnya akan peran guru, menurut Rustiyah dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Guru sebagai fasilitator, yakni menyediakan situasi dan kondisi yang 

dibutuhkan individu dalam hal belajar. 

b. Guru adalah pembimbing siswa dalam membantu interaksi belajar 

mengajar agar peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil 

secara efektif dan efisien. 

c. Guru adalah motivator, yaitu memberikan dorongan dan semangat kepada 

siswa agar mereka mau belajar 

d. Guru adalah organisator, yaitu mengorganisasikan kegiatan belajar 

mengajar siswa maupun guru 

e. Guru adalah manusia sumber, yaitu guru dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh peserta didik, baik berupa pengetahuan, ketrampilan 

maupun sikap.33 

6. Siswa Tuna Netra 

Faktor anak didik merupakan faktor penting, karena tanpa adanya  

faktor tersebut maka pendidikan tidak akan dapat berlangsung.34   

Pengertian Anak Tuna Netra 

Anak tuna netra adalah individu yang penglihatan kedua-duanya 

tidak dapat berfungsi sebagai saluran penerima penerima informasi 

dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas.  Anak-anak 

                                                 
32 Zakiah Darajat, Metode…hal. 98. 
33 Roestiyah N.K., Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1994), hal 37-38. 
34 Zuhairini,,dkk. Metodik Khusus Pendidikan Agama (Surabaya: Fakultas Tarbiyah Sunan 

Ampel, 1981), hal 29 
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dengan ganguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi sebagai 

berikut: 

1. Ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang 

awas. 

2. Terjadi kekeruhan  pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu 

3. Posisi mata sulit dikendalika oleh syaraf otak. 

4. Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan  dengan 

penglihatan. 

 Faktor penyebab ketunanetraan terdiri dari faktor internal yaitu 

faktor ketika masih dalam kandungan, atau kemungkinan karena faktor 

gen (sifat pembawaan keturunan) kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, 

keracunan obat dan lain sebagainya. 

 Faktor eksternal diantaranya, faktor yang terjadi saat sesudah bayi 

dilahirkan, contohnya, kecelakaan, terkena penyakit sypilis sehingga 

mengenai matanya saat melahirkan, pengaruh dari alat bantu medis 

(tang) saat melahirkan sehingga menyebabkan sistem syaraf yang 

dimiliki bayi tersebut rusak, kurang gizi atau vitamin, terkena racun, 

virus trachoma, panas badan terlalu tinggi, serangan peradangan pada 

mata disebabkan karena penyakit, bakteri atau virus.35 

Kaum tunanetra perlu juga dilatih bagaimana mengembangkan 

kecerdasan emosional mereka.  Karena, anak-anak yang memiliki 

kecerdasan emosional akan memiliki kecerdasan antar pribadi 

                                                 
35 Sujihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Jenderal pendidikan tinggi  Proyek Pendidikan Tenaga Guru,tt) hal. 52. 
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(intelegence Intrpersonal) sehingga dapat memotivasi dirinya 

sendirinya,  sehingga diharapkan mereka dapat menjadi anak yang 

produktif, kreatif, inovatif dalam melakukan aktivitas. Disamping itu 

anak-anak yang memiliki kecerdasan emosinal ini mereka akan dapat 

mengenal emosi orang lain (kecerdasan interpersonal) yang merupakan 

salah satu ketrampilan dalam dunia pergaulan, sehingga mereka 

memiliki kemampuan hubungan dengan rekan-rekan sebayanya ataupun 

dengan teman-teman yang tidak sebaya.36 

 Pendidikan Islam diharapkan dapat menumbuhkan penghargaan 

yang tinggi, terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki setiap individu. 

Pendidikan Islam juga diharapkan, dapat mengembangkan pendidikan 

dalam arti luas yaitu membentuk kesalehan pribadi sekaligus kesalehan 

sosial. 

 Pengetahuan yang telah ada  merupakan sebagai hasil dari proses 

elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi  

dengan sosial budaya mereka, sehingga perilaku individu adalah karena 

intervening adalah mendapat stimulus dari lingkungannya, kemudian ia 

akan menggunakan fisiknya berupa alat indranya untuk menangkap atau 

menyerap stimulus tersebut, kemudian dengan menggunakan syarat 

otaknya tersebut  informasi yang telah diterima kemudian diolah.  Dari 

                                                 
36 Daniel Golmen,Emotional Intellegence, kecerdasan emosional, mengapa EQ lebih 

penting dari IQ (Jakarta: Gramedia Pustaka Pelajar Utama, 1999) hal.52. 
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elemen tersebut, merupakan  proses secara fisik-psikologi sebagai 

elemen dasar dalam belajar.37  

G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif.  Menurut Sumardi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk memuat, melukiskan, menggambarkan 

situasi-situasi atau kejadian-kejadian.38  Nasir menyatakan  yang intinya 

bahwa: 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu 

kelompok, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  Tinjauan dari penelitian ini 

adalah untuk membuat deskriptif, gambaran lukisan sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakata sifat-sifat, hubungan antara fenomena 

yang sedang diselidiki.39 

  Sedangkan menurut Lexi. J. Maleong penelitian dekriptif adalah 

penelitian berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bermaksud menggambarkan atau mendeskripsikan tentang fenomena 

atau kejadian secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada tanpa 

                                                 
37 Baharuddin dan Eka Nur Wahyuni. Teori Belajar dan Pembelajaran ( Yogyakarta: AR 

Ruzz, 2008) hal.124 
38 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hal. 18. 
39 Moh Nasir.  Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 5. 



47 
 

menerangkan adanya hubungan hipotesa atau memuat dugaan mengenai 

masyarakat yang diteliti.40 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini akan 

menggambarkan atau mendeskripsikan secara rinci mengenai 

bagaimana kegiatan Model pembelajaran di TPA LBA  YAKETUNIS 

Yogyakarta. 

  Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu berangkat pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan 

manusia sebagai alat penelitian memanfaatkan metode kualitatif, 

mengandalkan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, yang 

lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan 

fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, 

rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati 

oleh kedua belah pihak peneliti  dan yang diteliti.41 

2. Metode Penentuan Subyek 

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik populasi untuk 

menetukan subyek penelitian .  Menurut Nasution adalah penentuan 

subyek penelitian sesuai dengan kriteria atau ciri tertentu.  Subyek 

peneliti tan ini adalah responden yang dianggap dapat memberikan 

informasi dan dipilih secara purposive.42Diantaranya peserta didik 

jumlahnya 40 orang, ustad dan ustazah kurang lebih 10 0rang, para 

                                                 
40 Lexi. J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002, hal. 6. 
41 Ibid., hal 4-8. 
42 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kuantitatif, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 98. 
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koordinator 2 orang di TPA LBA YAKETUNIS (Yayasan Kesejahteraan 

Tuna Netra Islam) YK 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Menurut Maleong teknik yang didasarkan atas pengalaman 

secara langsung, kemudian mencatat perilaku atau kejadian dan 

kondisi fisik sebagaimana yang terjadi dalam keadaan sebenarnya.43 

Dalam hal ini, peneliti dating sendiri ke lapangan untuk dapat 

memperoleh berbagai informasi yang diperlukan untuk fokus 

penelitian.  

b. Wawancara (Interview) 

Menurut Irawati Singaribuan, interview yaitu mendapatkan 

informasi dengan cara bertanya langsung  kepada responden.44 

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, interview dapat dipandang sebagai 

metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sefihak yang 

dikerjakan dengan sistematika dan berlandaskan kepada tujuan 

penyelidikan.45 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dan 

informasi mengenai model pembelajaran di TPA LBA YAKETUNIS, 

sedangkan data diperoleh dengan mewawancarai pengelola, guru anak 

                                                 
43 Lexi J Maleong. Metodologi. Hal 125-126. 
44 Irawati Singaribun. Teknik Wawancara, Masri Singarimbun dan Sofian Efendi.” Metode 

Penelitian Survey”, (Jakarta Pustaka LP3ES, 1989), hal 192. 
45 Sutrisno Hadi, Metodologi Research. jilid 2,(Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1984). 

hal. 193 
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didik, tokoh masyarakat yang ada di TPA LBA YAKETUNIS 

Yogyakarta. 

c.  Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku,surat kabar, majalah, prasasti, dan 

sebagainya.46 

        Pengumpulan data melalui teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang letak geografis, sejarah berdirinya TPA LBA 

Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam. Jadi, dalam penelitian kali 

ini, peneliti  akan melakukan pengumpulan  data dengan cara 

memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang ada berupa keterangan-

keterangan, data-data di internet,  buku, maupun data foto atau 

rekaman jika diperlukan untuk keperluan kelengakapan data penelitian. 

                                                 
46 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1998), hal 236. 
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4. Metode Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis induktif.   

Menurut Sutrisno analisis Induktif adalah, analisis yang berangkat 

dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, 

kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa khusus 

kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.47 

Maka analisis dari penelitian ini dengan menggunakan model Miles 

dan Huberman berkaitan dengan langkah-langkah sebagai berikut :48  

a. Data Collection (pengumpulan data), yakni kegiatan pengumpulan 

data di lapangan yang disesuaian dengan focus penelitian yag 

disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan.  

Peneliti akan mengumpulkan berbagai data dengan melalui metode 

pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan  dokumentasi 

di TPA Luar Biasa Jurusan “A” YAKETUNIS Yogyakarta. 

b. Data Reduction (pengurangan data), yakni merangkum, memilah 

data yang diperoleh untuk kemudian disusun sesuai dengan 

keperluan focus penelitian dan di disesuaikan dengan subjek 

penelitian.  

                                                 
47 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal. 42. 
48Miles and Huberman, An Expended Source Book: Qualitative Data Analysis (London: 

Sage Publication, 1984), hal. 10-12.  
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c. Data Display (penyajian data), yakni penyusunan yang rapid an 

sistematis untuk kemudian disajikan. 

d. Data Verification (veifikasi data), yakni penarikan kesimpulan-

kesimpulan secara sementara, kemudian dilengkapi dengan data-

data pendukung yang lain hingga sempurnanya hasil penelitian.   

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan peta kegiatan peneliti yang 

bisa disebutkan antara lain terjun ke lapangan yakni TPA Luar Biasa Jurusan 

“A” YAKETUNIS Yogyakarta untuk melakukan wawancara, observasi, 

dokumentasi guna memperoleh banyak  data yang diinginkan. Lalu, setelah 

mendapatkan datanya, maka dilakukanlah reducing yakni pemilahan data, 

dengan menyaring dan mengambil secara spesifik hal yang hanya diperlukan 

oleh focus penelitian yang dalam hal ini adalah kaitannya dengan pelaksanaan 

model pembelajaran di TPA Luar Biasa Jurusan “A” YAKETUNIS 

Yogyakarta yang berorientasi pada pembelajaran Al-Qur’an dan Bahasa Arab.  
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H. Sistematika Pembahasan Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini dibagi ke dalam empat 

bagian yaitu, 

Bab I adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II adalah gambaran umum TPA LBA Yaketunis Yogyakarta. Pada 

bab ini akan membahas menganai letak geografis, sejarah berdirinya, visi, misi, 

tujuan dan program, truktur organisasi, keadaan staf guru,karyawan dan 

siswanya serta keadaan saran dan prasarana pendidikan.  Bab II ini merupakan 

hasil penelitian . 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai 

pembatasan materi analisis, mekanisme pembagian kelas,  model pembelajarn 

al Quran dan Bahasa Arab . Hal ini merupakan hasil analisis dari data yang 

dikumpulkan di TPA LBA YAKETUNIS (Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra 

Islam) Yogyakarta. 

Bab IV adalah penutup terdiri dari kesimpulan,  saran dan penutup dari 

hasil penelitian ini. 
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BAB IV 

Penutup 

A. Kesimpulan  

Dari hasil analisis, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Model-model pembelajaran al-Qur’an  yang digunakan di TPA LBA 

YAKETUNIS Yogyakarta untuk saat ini antara lain adalah : (1),model 

pembelajaran Student Team –Achievement Divisions (STAD;(2) Read 

Aloud(Membaca Keras-Keras); (3)Membuat Catatan dengan 

Bimbingan;(4) Active Knowledge Sharing (Berbagi Pengetahuan Secara 

Aktif); dan Model Examples Non Examples 

2. Sedangkan kesulitan yang dialami oleh para komponen pendidikan 

dalam pelaksanaan model pembelajaran ini antara lain adalah :  

a. Siswa terkadang cepat bosan dalam menerima pelajaran yang 

diperkirakan akibat kurangnya variasi model pembelajaran.  

b. Waktu yang ada kalanya relative sempit karena mengambil waktu 

antara waktu setelah magrib menuju Isya’. 

c. Kurangnya alat atau fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan 

pembelajaran seperti media baca tulis Braille selain al-Qur’an 

Braille, media elektronik yang dapat menggunakan murottal untuk 

membantu menghapal dan mengkaji ayat-yat al-Qur’an dengan 

lebih berwarna.   
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d. Kurangnya latihan dan training para ustadz/ustadzah  dalam rangka 

meningkatkan kemampuan pengajaran mereka dimana hal 

pelatihan, dan training  ini sangat diperlukan guna pelaksanaan 

proses belajar mengajar yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

Namun berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan cara 

mengganti-ganti guru dengan guru yang berbeda disetiap minggunya 

atau setiap bulannya,  memberikan cerita yang mampu mengalihkan 

kebosanan siswa ketika siswa sudah terlihat mulai bosan, seperti cerita 

tauladan, cerita-cerita dalam al-Qur’an, kisah-kisah nabi dan Rasul, dan 

sebagainya.   

3. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan model-model 

pembelajaran al-Qur’an yang dipadu dengan metode pembelajaran 

qiro’ati yang medianya terbatas dengan mengandalkan kemampuan 

guru pengajar dan qur’an Braille, cukup membawa hasil yang 

memuaskan. Terbukti, dari observasi yang dilakukan, banyak sekali 

santri dari TPA yang sudah bisa baca tulis al-Qur’an. Di bagian baca 

tulis al-Qur’an, bagian menulis al-Qur’an dirasa adalah bagian yang 

sulit karena ada beberapa santri TPA yang sudah menderita tuna netra 

sejak lahir, sehingga mereka mengatakan belum mempunyai bayangan 

bagaimana tulisan arab itu. Akan tetapi dengan panduan kesabaran dari 

guru yang ada, siswa bersemangat untuk terus belajar.  Dari segi 

membaca dan menghapal, ada beberapa siswa yang sudah bisa 
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menghapal juz ke- 30 (juz ‘Amma) walaupun masih belum sempurna 

pengucapannya menurut kaidah Qiro’ati yang tartil. 

B. Penutup dan Saran  

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya skripsi ini 

terselesaikan walaupun dengan berbagai kekurangan di sana – sini. TPA 

LBA YAKETUNIS selalu dapat menarik perhatian orang-orang yang 

sensitive dan peduli terhadap generasi diffable. Semoga dengan adanya 

hasil penelitian ini dapat menggugah para pekerja social untuk lebih lagi 

memperhatikan kemajuan yang dicapai oleh para generasi diffable. 

Sehingga generasi ini tidak akan lagi didiskreditkan apalagi di 

diskriminasikan.  

Saran dari peneliti, bagi TPA LBA YAKETUNIS, semoga selalu 

berusaha untuk  menjadi terbaik, mencitakan gerenasi bangsa yang cinta 

Allah, Rasul dan Kitab Nya. Mencintai Al-Qur’an dengan cara berusaha 

menghapal, menulis, membacanya walaupun dengan cara yang berbeda, 

dan berusaha mengamalkan kandungan di dalamnya sebagai wujud syukur 

dan cinta terhadap Allah SWT sehingga pada akhirnya bias mendapat 

ridho-Nya.  

Skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti akan 

sangat behagia dan berterima kasih terhadap kritik dan saran dari pembaca 

demi kesempurnaan hasil karya selanjutnya.  
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Instrumen Pengumpulan Data 

 

A.Wawancara dengan Guru dan siswa 

1. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangn TPA LBA Yaketunis? 

2. Bagaimana keadaan Guru  TPA LBA Yaketunis? 

3. Bqgaimana kedaan peserta didik TPA LBA Yaketnis? 

4. Bagamana keadaan saran dan prasarana? 

5. Bagaimana bentuk pelayann pendidikn ng diberikan? 

6.Bagaimana evaluasi……… 

7.sejauhman pengembangan pendidikan? 

 

B. Pedoman Observsi 

1. Letak dan keadaan geografis 

2. Luas tanah dn bangunan 

3. Tata ruang dan kondisi bangunan 

4. Kegiatan belajaran mengajar 

5. Keadaan sarana dan prasarana 

C. Pedoman dokumentasi 

1. data jumlah siswa 

2. data guru dan karyawan 

 

 


	HALAMAN JUDUL
	PERNYATAAN KEASLIAN
	PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN
	MOTTO
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I MODEL PEMBELAJARAN AL QURAN DI TPA LUAR BIASA JURUSAN “A” YAYASAN KESEJAHTERAAN TUNA NETRA ISLAM (LBA YAKETUNIS) YOGYAKARTA
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Alasan Pemilihan Judul
	E. Telaah Pustaka
	F. Kerangka Teoritik
	G. Metode Penelitian
	H. Sistematika Pembahasan Penelitian

	BAB IV Penutup
	A. Kesimpulan
	B. Penutup dan Saran

	Daftar Pustaka
	Lampiran
	Instrumen Pengumpulan Data




