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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Sebelumnya 

RINA mahasiswa STAIN Palangka Raya NIM 970110052, Jurusan 

Tarbiyah Program Studi PAI yang mengakhiri studinya pada tahun 2003, 

penelitiannya berjudul “STRATEGI PEMBELAJARAN BERBICARA 

PADA ANAK AUTIS DARI TK KHUSUS UNIT TKLB SLB NEGERI 2 

PENBINA PALANGKA RAYA.”  Adapun hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa strategi pembelajaran berbicara pada anak autis di TK Khusus Unit 

TKLB SLB Negeri Palangka Raya sudah cukup baik. Tujuan pembelajaran 

berbicara adalah untuk meningkatkan pemahaman pada anak, materi yang 

diberikan dalam pembelajaran berbicara sesuai dengan kurikulum TKLB 

Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah alat Lovaas, maternal reflektif, 

dan soon-rise. Media yang digunakan adalah alat bantu yang dapat 

mewujudkan komunikasi pada anak seperti kartu huruf, gambar huruf, 

miniatur huruf, seruling dan cermin. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi 

proses, evaluasi tri wulan dan evaluasi semester.
4
  

Sedangkan Hamdanah mahasiswa STAIN Palangka Raya NIM. 

0101110456, Jurusan Tarbiyah Prodi PAI yang mengakhiri studinya tahun 

2003, dalam penelitiannya berjudul STRATEGI PENYAMPAIAN BACA 

                                                           
4
 Rina, Strategi Pembelajaran Berbicara Pada Anak Autis Dari Tk Khusus Unit TKLB 

SLB Negeri 2 Penbina Palangka Raya, Palangka Raya, 2003, h. V.  
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TULIS AL-QUR’AN PADA ANAK TUNA RUNGU DI SEKOLAH 

DASAR LUAR BIASA (SDLB) SAMPIT.  

Adapun hasil penelitiannya bahwa Strategi Penyampaian Baca Tulis 

Al-Qur’an pada Anak Tuna Rungu di SDLB Sampit sebagai berikut: guru 

menentukan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dalam 

penyampaian baca tulis Al-Qur’an. Hal ini memudahkan guru dalam 

penyampaiannya serta memudahkan dalam pencapaian sasaran yang 

direncakan. Pendekatan digunakan adalah: pertama pendekatan rasional 30%, 

kedua pendekatan Emosional 55%, ketiga pendekatan fungsional 15%. 

Metode yang digunakan guru adalah metode Thariqah jaami’ah (Metode 

Campuran). Selain metode yang digunakan dalam metode belajar al-Qur’an, 

para guru PAI juga menggunakan metode yang diterapkan dalam proses 

belajar mengajar seperti metode Drill, metode bermain peran, metode tanya 

jawab, dan demonstrasi. Media yang digunakan adalah media standar untuk 

SLB seperti hearing add dan bahasa isarat dengan abjad jari. Standar 

keberhasilan dalam penyampaian baca tulis Al-Qur’an pada SDLB sampit, 

guru PAI yang ada di SDLB sampit guru selalu melakukan evaluasi setiap 

kali habis proses pembelajaran atau evaluasi yang berupa ulangan umum 

dengan menggunakan tes lisan maupun tulisan. Media yang digunakan untuk 

proses evaluasi sama seperti pada proses belajar mengajar sedangkan standar 

nilai yang digunakan dengan rentang nilai 0-100.
5
 

                                                           
5
 Hamdanah, Strategi Penyampaian Baca Tulis Al-Qur’an Pada Anak Tuna Rungu Di 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Sampit, Palangka Raya: 2003, h. V.  



11 
 

Dari 2 penelitian diatas, Rina lebih memfokuskan pada STRATEGI 

PEMBELAJARAN BERBICARA PADA ANAK AUTISME DI TKLB SLB 

NEGERI 2 PALANGKA RAYA. Sedangkan Hamdanah lebih fokusnya pada 

STRATEGI PENYAMPAIAN BACA TULIS AL- QUR’AN PADA ANAK 

TUNA RUNGU DI SEKOLAH LUAR BIASA (SDLB) SAMPIT.  

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada STRATEGI 

PEMBELAJARAN PAI PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

(AUTIS) DI SDIT SAHABAT ALAM KOTA PALANGKA RAYA. Yang 

menjadi persamaan dalam penelitian dengan dua penelitian diatas adalah 

sama-sama meneliti tentang strategi. Perbedaannya penelitian ini dengan 2 

penelitian diatas adalah, penelitian Rina tentang Strategi Pembelajaran 

Berbicara Pada Anak Autisme Di TKLB SLB Negeri 2 di sekolah yang 

khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus, sedangkan yang peneliti teliti 

yaitu tentang Strategi Pembelajaran PAI di Sekolah formal namun ada anak 

yang berkebutuhan khusus (autis). Metode yang digunakan sama yaitu 

tentang Alat Lovaas, namun bahasa di penelitian ini bukan alat Lovaas tetapi 

metode Lovaas atau metode ABA, media yang digunakan sama yaitu kartu 

huruf, gambar huruf. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, 

tujuan dan materi. Sedangkan dari hasil penelitian Hamdanah yang diteliti 

sama-sama Strategi, namun strateginya tentang penyampaian baca tulis Al-

Qur’an. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada strategi pembelajaran 

Guru PAI. 
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B. Deskripsi Teoritik 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak kebutuhan khusus (ABK) ini ada dua kelompok, yaitu: Anak 

kebutuhan khusus (ABK) temporer (sementara) dan permanen (tetap). 

Adapun yang termasuk kategori Anak kebutuhan khusus (ABK) temporer 

meliputi: anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang 

paling bawah, anak-anak jalanan (anjal), anak-anak korban bencana alam, 

anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak 

yang menjadi korban HIV-AIDS. Sedangkan yang termasuk kategori anak 

berkebutuhan khusus permanen adalah anak-anak tunanetra, tunarungu, 

tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, Autis, ADHD (Attention Deficiency and 

Hiperactivity Disorders), Anak Berkesulitan Belajar, Anak berbakat dan 

sangat cerdas (Gifted), dan lain-lain. 

Anak kebutuhan khusus (ABK) yang permanen adalah anak yang 

secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (pisik, 

mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan/ 

perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya 

sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dengan 

demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan/ penyimpangan 

tertentu, tetapi kelainan/penyimpangan tersebut tidak signifikan sehingga 
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mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus, anak tersebut 

bukan termasuk anak dengan kebutuhan khusus.
6
 

2. Pengertian Anak Autis dan kategori anak autis 

a. Pengertian anak autis 

Pada abad ke-17 Yohan Amos Comenius yang pertama kali 

memandang anak sebagai anak didik yang mempunyai sifat-sifat 

tertentu, yang tidak boleh dipandang sebagai orang dewasa.
7
  

Menurut Ilmu psikologi anak, yang dimaksud dengan anak 

adalah mereka yang sedang berada dalam perkembangan masa pranatal, 

lahir, bayi, atitama (anak tiga tahun pertama), alitama (anak lima tahun 

pertama), dan anak tengah (usia 6-12 tahun).
8
 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan anak adalah mereka 

yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang 

mempunyai sifat tertentu, yang tidak bisa disebut sebagai orang dewasa. 

Penyandang autis menderita gangguan perilaku ataupun otak. Meskipun 

mereka tidak mampu bersosialisasi, tetapi anak autis tidak bodoh.  

Ciri-ciri anak Autis merupakan gangguan perkembangan yang 

mempengaruhi beberapa aspek bagaimana anak melihat dunia dan 

bagaimana belajar melalui pengalamannya. Anak-anak dengan 

gangguan autistik biasanya kurang dapat merasakan kontak sosial. 

                                                           
6 Hidayat  (Dosen PLB & Psikologi FIP UPI) Workshop “Pengenalan & Identifikasi 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) & Strategi Pembelajarannya” Balikpapan 

Diselenggarakan oleh Tempat Terapi untuk Anak HARAPAN KU, 25 Oktober 2009. 
7
 Abu Ahmad & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

2005, h. 45.   
8
 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama, Bandung: PT. 

Rineka Aditama. 2007, h. 8. 



14 
 

Mereka cenderung menyendiri dan menghindari kontak dengan orang. 

Orang dianggap objek (benda) bukan sebagai subjek yang dapat 

berinteraksi dan berkomunikasi.
9
 

Autis berasal dari kata “Autos” yang berarti diri sendiri “Isme” 

yang berarti suatu aliran. Berarti suatu paham yang tertari pada 

dunianya sendiri. Autis adalah gangguan perkembangan kompleks 

menyangkut komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi.
10

 

Menurut Treatment and Educational of Autistik and 

Communication Handicapped Children Program (TEACCH) dalam 

Wall bahwa autistik dipahami sebagai gangguan perkembangan 

neurobiologis yang berat sehingga gangguan tersebut mempengaruhi 

bagaimana anak belajar, berkomunikasi, keberadaan anak dalam 

lingkungan dan hubungan dengan orang lain. 
11

 

Anak penyandang autis mempunyai masalah/gangguan dalam 

bidang: 

1. Komunikasi 

a. Perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada. 

b. Anak tampak seperti tuli, sulit bicara, atau pernah berbicara tapi 

kemudian sirna. 

c. Kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya. 

d. Mengoceh tanpa arti berulang-ulang, dengan bahasa yang tak 

dapat dimengerti orang lain. 

e. Bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi. 

f. Senang meniru atau membeo (echolalia). 

g. Bila senang meniru, dapat hafal betul kata-kata atau nyanyian 

tersebut tanpa mengerti artinya. 

                                                           
9
 Hasdianah HR, Autis Pada Anak Pencegahan, Perawatan, Dan Pengobatan, 

Yogyakarta: Nuha Medika, 2013. h. 64 
10

 A. Suryana, Berbagai Masalah Kesehatan Anak Dan Balita, Jakarta: Khilma, 2005. 

h. 146 
11

 Ibid, h. 65-66 
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h. Sebagian dari anak ini tidak berbicara (non verbal) atau sedikit 

berbicara (kurang verbal) sampai usia dewasa. 

i. Senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang 

ia inginkan, misalnya bila ingin meminta sesuatu. 

2. Interaksi sosial 

a. Penyandang autistik lebih suka menyendiri  

b. Tidak ada atau tidak kontak mata, atau menghindari untuk 

bertatapan. 

c. Tidak tertarik untuk bermain bersama teman 

d. Bila diajak bermain, ia tidak mau dan menjauh. 

3. Gangguan sensorik 

a. Sangat sensitif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk 

b. Bila mendengar suara keras langsung menutup telinga 

c.  Senang mencium-cium, menjilat mainan atau benda-benda 

d. Tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut 

4. Pola bermain 

a. Tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. 

b. Tidak suka bermain dengan anak sebayanya 

c. Tidak kreatif, tidak imajinatif 

d. Tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalnya sepeda dibalik lalu 

rodanya diputar-putar 

e. Senang akan benda-benda yang berputar, seperti kipas angin, roda 

sepeda. 

f. Dapat sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang 

terus dan dibawa kemana-mana. 

5. Perilaku 

a. Dapat berperilaku berlebihan (hiperaktif) atau kekurangan 

(hipoaktif) 

b. Memperlihatkan perilaku stimulasi dari seperti bergoyang-

goyang, mengepakkan tangan seperti burung, berputar-putar, 

mendekatkan mata kepesawat TV, lari/berjalan bolak balik, 

melakukan gerakan yang diulang-ulang. 

c. Tidak suka perubahan 

d. Dapat pula duduk bengong dengan tatapan kosong 

6. Emosional 

a. Sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa, 

menangis tanpa alasan. 

b. Temper tantrum (mengamuk tak tekendali) jika dilarang atau 

tidak diberikan keinginannya. 

c. Kadang suka menyerang dan merusak 

d. Kadang-kadang anak berperilaku yang menyakiti dirinya sendiri 

e. Tidak mempunyai empati dan tidak mengerti parasaan orang 

lain.
12

 

 

                                                           
12

 Ibid, h. 148-150. 
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Berdasarkan paparan definisi diatas penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa autis adalah gangguan perkembangan neurobiologis 

yang sangat komplek/berat dalam kehidupan yang panjang, yang 

meliputi gangguan pada aspek perilaku interaksi sosial, komunikasi dan 

bahasa. Serta gangguan emosi dan persepsi sensorik bahkan pada aspek 

motoriknya. Masalah mereka mulai mungkin akan menjadi lebih jelas 

terlihat setelah melewati usia 3 tahun.  

b. Klasifikasi Anak Autis dan Kemampuannya Dalam Belajar 

Menurut Chiris Williams dan Barry Wright menulis dalam 

bukunya, bahwa ada beberapa istilah yang digunakan untuk 

mendiagnosa para penyandan autis, antara lain: 

1) Autism (Autis masa anak-anak atau Gangguan Autistik) 

Anak-anak dan remaja yang mendapat diagnosa ini akan 

menunjukkan kecacatan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan 

permainan imajinasi sebelum usia 3 tahun sebagaimana juga tingkah 

laku steotip, kesukaan, dan kegiatannya.  

2) Sindrom Asperger atau Gangguan Asperger 

Anak-anak dan remaja yang mendapat diagnosis ini akan 

menunjukkan kecacatan dalam interaksi sosial juga ketertarikan dan 

aktifitas terbatas, tanpa adanya keterlambatan umum yang signifikan, 

jauh dibawah atau diatas intelegensia rata-rata. 

3) Autis Atipikal atau Pervasive Development Disorder – Not 

Otherwise Specified 

Diagnosis ini mungkin dibuat saat anak-anak tidak memenuhi semua 

kriteria untuk diagnosis sindrom autis atau Asperger, tapi ada 

kecacatan parah dan menetap diarea yang dipengaruhi ASD. 

4) High Functioning Autism (autis dengan fungsi tinggi) 

Remaja ini punya kesulitan sebagaimana dijelaskan mengidap autis 

tapi memiliki tingkat intelegensia rata-rata atau diatas rata-rata. 

5) Semanric pragmatic disorder (gangguan semantik pragmatik) dan 

pathological demand avoidance (penghindaran keinginan 

patologikal) istilah ini digunakan oleh beberapa penelitian yang 
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menyatakan bahwa semua anak spektrum autis punya masalah 

bahasa yang realistik.
13

 

 

Sedangkan menutur DR. Dr. Y. Handojo, MPH. Autis dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

1) Autis infantil atau autis masa kanak-kanak. Penyandang autis seakan-

akan hidup didunianya sendiri atau tidak dapat berinteraksi sosial.  

2) Sindrum Asperger. Mirip dengan autis infantil dalam hal kurang 

interaksi sosial, tapi masih mampu berkomunikasi cukup baik. 

3) Attention Deficit (hiperactive) disorder atau ADHD. Merupakan 

gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. 

4) Anak “GIFTED” adalah anak-anak dengan intelegensi yang super 

atau genius, namun memiliki gejala-gejala perilaku yang mirip 

dengan autis.
14

 

 

Severity levels for autisms spectrum disorder 

Severity Social communication Restricted, repetitive 

behaviors 

Level 3 

“requiring very 

substantial 

support”. 

Severe deficits in verbal 

nonverbal social 

communication skills 

cause severe 

impairments in 

functioning, very limited 

initiation of social 

interactions, and minimal 

response to social 

overtures from others. 

For example, a person 

with few words of 

intelligible speech who 

rarely initiates 

interaction and, when he 

or she does, makes 

unusual approaches to 

meet needs only and 

responds to only very 

Inflexibility of 

behavior, extreme 

difficulty coping with 

change, or other 

restricted/repetitive 

behaviors markedly 

interfere with 

functioning in all 

spheres. Great 

distress/difficulty 

changing focus or 

action. 

                                                           
13

 Ibid, h, 22-23. 
14

 Ibid, h, 12-21. 
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direct social approaches. 

Level 2 

“requiring 

substantial 

support” 

Marked deficits in verbal 

and nonverbal social 

communication skills; 

social impairments 

apparent even with 

supports in place; limited 

initiation of social 

interactions; and 

reduced or abnormal 

responses to social 

overtures from others. 

For example, a person 

who speaks simple 

sentences, whose 

interaction is limited to 

narrow special interests, 

and who has markedly 

odd nonverbal 

communication. 

Inflexibility of 

behavior, difficulty 

coping with change, 

or other 

resricted/repetitive 

behaviors appear 

frequently anuogh to 

br obvious to the 

casual observer and 

interfere with 

functioning in a 

variety of contexts. 

Distress and/ od 

difficulty changing 

focus or action. 

Level 1 

“Requiring 

support” 

 

Without supports in 

place, deficits in social 

commonication cause 

noticeable impairments. 

Difficulty initiating 

social interactions, and 

clear examples of 

atypical or unsuccessful 

responses to social 

overtures of others. May 

appear to have decreased 

interest in social  

interactions. For 

example, a person who is 

able to speaks in full 

sentences and engages in 

Inflexibility of 

behavior causes 

significant 

interference with in 

one or more 

contexts. Difficulty 

switching berween 

activites. Problems 

of organization and 

planning hamper 

independence.
15

 

                                                           
15

 Arlington, Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, American: 

Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data, 2003. h. 52. 
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commonication but 

whose to-and-fro 

conversation with others 

fails, and whose attempts 

to make friends are odd 

and typically 

unsuccessful. 

 

Tingkatan untuk autis spektrum disorder mempunyai 3 

tingkatan yaitu, tingkat 1 membutuhkan dukungan yang sangat besar, 

tingkat 2 membutuhkan dukungan yang besar, dan tingkat 3 anak autis 

membutuhkan dukungan.  

Tingkatan 3 keparahan anak autis yaitu “membutuhkan 

dukungan yang sangat besar”. Dari komunikasi sosial, anak parah 

dalam keterampilan komunikasi sosial nonverbal menyebabkan 

gangguan parah pada fungsi lisan, inisiasi anak sangat terbatas pada 

interaksi sosial, dan respon anak sangat minimal untuk tawaran sosial 

dari orang lain. Sebagai contoh, seseorang dengan beberapa kata-kata 

melalui interaksi yang jarang dimengerti dan, ketika anak melakukan, 

anak membutuhkan pendekatan yang tidak biasa untuk memenuhi 

kebutuhannya dan hanya merespon dengan pendekatan sosial yang 

sangat langsung. Membatasi perilaku berulang-ulang, perilaku anak 

kaku, sangat kesulitan mengatasi perubahan atau perilaku yang 

berulang-ulang lainnya, gangguan nyata berfungsi disemua bidang, 

kesulitan besar mengubah fokus atau tindakan. 
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Tingkat 2 keparahan anak autis yaitu “membutuhkan dukungan 

yang besar”. Dari komunikasi sosial, anak ditandai dengan kemampuan 

komunikasi sosial verbal dan nonverbal; gangguan sosial jelas bahkan 

dengan dukungan ditempat; interaksi sosial anak terbatas; mengurangi 

atau respon abnormal terhadap tawaran sosial dari orang lain. Sebagai 

contoh, seseorang yang berbicara dengan kalimat sederhana, interaksi 

yang terbatas pada kepentingan-kepentingan khusus yang sempit, dan 

yang memiliki komunikasi nonverbal nyata tetapi aneh. Membatasi 

perilaku berulang-ulang, perilaku anak kaku, kesulitan mengatasi 

perubahan, atau dibatasi perilaku/berulang lainnya cukup sering muncul 

menjadi jelas bagi pengamat biasa dan berfungsi mengganggu dalam 

berbagai kontek. Dalam keadaan yang menyusahkan dan/atau kesulitan 

mengubah fokus dan tindakan.  

Tingkatan 1 keparahan anak autis yaitu “membutuhkan 

dukungan”. Tanpa dukungan ditempat, dalam komunikasi sosial anak 

mengalami gangguan yang nyata. Kesulitan memulai interaksi sosial, 

dan contoh-contoh yang jelas dari tanggapan tidak teratur atau gagal 

untuk melakukan tawaran sosial lain. Mungkin tampak memiliki 

penurunan minat dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, seseorang 

yang mampu dalam kalimat penuh dan terlibat dalam komunikasi yang 

ke-dan-ke, tetapi percakapan dengan orang lain gagal, dan mencoba 

untuk mendapat lebih dari teman-teman dan biasanya tak berhasil. 

Membatasi perilaku berulang-ulang, perilaku anak kaku, menyebabkan 
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gangguan yang berarti dalam satu atau lebih konteks. Kesulitan beralih 

diantaranya masalah kegiatan oraganisasi dan perencanaan menghambat 

kebebasan anak.  

Dari 3 tingkatan diatas  untuk mengetahui kemampuan anak 

autis dengan mengklasifikasi dan mendiagnosa anak. Setelah  

mengklasifikasi dan mendiagnosa, anak termasuk pada penyandang 

autis. Dengan menggunakan tes DMS- anak ASD termasuk pada 

level 1 yaitu membutuhkan dukungan.  

3. Pengertian Strategi Pembelajaran PAI 

a. Pengertian Strategi 

Menurut Syaiful Bahri strategi adalah suatu garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha dalam mencapai sasaran yang telah 

ditentukan.
16

  

Dalam konteks pengajaran, starategi dimaksudkan sebagai daya 

upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan 

yang memungkinkan terjadinya proses mengajar, agar tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan berguna. Guru 

dituntut memiliki kemampuan mengatur secara umum komponen-

komponen pembelajaran sedemikian rupa, sehingga terjalin keterkaitan 

fungsi antara komponen pembelajaran yang dimaksud. Strategi berarti 

                                                           
16

 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002. Hal 5. 
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pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai 

tujuan secara efektif.
17

  

Pada dasarnya strategi pembelajaran itu adalah upaya guru 

secara sadar mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk 

dijadikan acuan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif, 

efesien dan produktif.
18

 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

startegi pembelajaran adalah suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk dijadikan acuan dan 

sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan 

yang memungkinkan terjadinya proses mengajar, agar tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan berguna. Serta 

sebagai pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai 

tujuan secara efektif, efesien dan produktif. 

b. Jenis-jenis Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran dikembangkan atau diturunkan dari model 

pembelajaran. Dari beberapa pengertian diatas, strategi pembelajaran 

meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan 

untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk melaksanakan 

strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran. 
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Newman dan Logan mengemukakan empat unsur strategi dari 

setiap usaha, yaitu: 

1. Mengidentifikasi dan menetapakan spesifikasi dan kualifikasi hasil 

(out put) dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan 

mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang 

memerlukannya; 

2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic 

way) yang paling efektif untuk mencapai sasaran; 

3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang 

akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran; 

4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criretia)  dan 

patokan ukuran (standard) untuk mengukur dan menilai taraf 

keberhasilan (achievement) usaha.
 
 

 

Jika kita mencoba menerapkan dalam konteks pembelajaran 

keempat unsur tersebut adalah: 

1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni 

perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik; 

2. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran 

yang paling efektif; 

3. Prosedur, metode dan teknik pembelajaran; 

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimun ukuran keberhasilan 

atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan.
19

 

 

Dari uraian diatas tergambar bahwa ada empat masalah pokok 

yang sangat penting yang dapat dan harus dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan. 

c. Pengertian Pembelajaran  

Komaruddin dalam Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah 

mengemukakan bahwa:  
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Secara sederhana, istilah pembelajaran (instruction) 

bermakna sebagai “upaya untuk membelajarkan seseorang atau 

kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai 

strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang 

telah direncanakan”.
20

 Pengertian belajar secara sederhana 

adalah sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar 

untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah 

dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan 

sekitarnya.
21

 

 

Menurut pendapat tradisional, belajar adalah menambah dan 

mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Sedangkan menurut pendapat 

modern, belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan 

dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku 

yang baru berkat pengalaman dan latihan. Belajar juga dapat 

didefinisikan sebagai proses yang bertjuan untuk kemajuan seperti dari 

tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa dan lain sebagainya. 

Menurut Hilgard dan Bower, dalam buku Theories of learning, 

belajar adalah berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang 

terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalannya secara 

berulang-ulang dalam situasi itu.
22

 Sedangkan pengertian pembelajaran 

adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil 

belajar tertentu dalam bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang 

guru.
23
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan individu secara sadar dan 

terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam 

bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang guru. Pembelajaran 

ini tidak hanya terfokus pada guru, tapi pada siswa.  

Terdapat tiga ciri dalam belajar, yaitu: harus bersifat aktif dan 

pasif, sadar dan kontin (secara terus- menerus) serta dengan adanya 

latihan yang didasarkan dari pengalaman. 

Dalam belajar terdapat 2 (dua) faktor yang dapat mempengaruhi 

suatu keberhasilan belajar siswa/individu yaitu: 

a. Faktor intern yang terdiri dari 3 (tiga) faktor yaitu: 

1) Faktor Jasmaniah meliputi: 

a) Faktor kesehatan, sehat berarti dalam keadaan baik segenap 

badan beserta bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. 

b) Cacat tubuh, cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 

kurang baik atau kurang sempurna mengenai badan. 

2) Faktor psikologis 

Sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) faktor yang tergolong ke 

dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar, yaitu: 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan 

kesiapan. 

3) Faktor kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan 

tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan 

jasmani dan kelalahan rohani (bersifat psikis). 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap pembelajaran, 

dapatlah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu: 

1) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: 

a) Cara orang tua mendidik 

b) Relasi antaranggota keluarga 

c) Suasana rumah 

d) Keadaan ekonomi keluarga 

e) Pengertian orang tua 

f) Latar belakang kebudayaan 

2) Faktor Sekolah 
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a) Metode Mengajar 

b) Kurikulum 

c) Relasi Guru dengan Siswa 

d) Relasi Siswa dengan Siswa 

e) Disiplin Sekolah 

f) Alat Pengajaran 

g) Waktu Sekolah 

h) Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

i) Keadaan Gedung 

j) Metode Belajar 

k) Tugas Rumah 

3) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa, pengaruh itu terjadi karena 

keberadaannya siswa dalam masyarakat. Ada 4 (empat) faktor 

masyarakat yang mempengaruhi belajar siswa, yaitu: 

a) Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

b) Mass Media 

c) Teman Bergaul 

d) Bentuk Kehidupan Masyarakat.
24

 

d. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.  Pendidikan 

ialah saha sadar yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang 

belum dewasa, agar mencapai kedewasaan.
25

 

Pendidikan agama dapat didefenisikan sebagai upaya untuk 

mengaktualkan sifat-sifat kesempurnaan yang telah dianugerahkan oleh 

                                                           
24

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003, h. 54-72. 
25

 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, Yokyakarta: Media Abadi. h. 27 



27 
 

Allah Swt kepada manusia, upaya tersebut dilaksanakan tanpa pamrih 

apapun kecuali untuk semata-mata beribadah kepada Allah.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa 

pendidikan agama Islam adalah suatu proses mengubah tingkah laku 

individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. 

Yang diberikan bimbingan oleh seseorang atau guru agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.  

Pada tingkat SD/MI untuk Pendidikan Agama Islam mata 

pelajaran yang diajarjan sesuai kurikulum yaitu Aqidah Akhlak, Qur’an 

Hadits dan Fiqih. Adapaun Bab pada mata pelajaran Fiqih yaitu tentang 

thaharah. Materi Thaharah adalah pengetahuan awal yang harus 

dilaksanakan oleh siswa. 

e. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan secara formal diartikan sebagai rumusan 

kualifikasi, pengetahuan, kemampuan dan sikap yang harus dimiliki 

oleh anak didik setelah selesai suatu pelajaran di sekolah, karena tujuan 

berfungsi mengarahkan, mengontrol dan memudahkan evaluasi suatu 

aktivitas sebab tujuan pendidikan itu adalah identik dengan tujuan 

hidup manusia.  

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai 

kualitas yang disebutkan didalam al-Qur'an dan hadits. Yaitu bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Dari tujuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

agama Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada  

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa.   

4. Kurikulum,  Silabus, Benang Merah Dan Individual Educatuion Program 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Untuk membuat kurikulum anak autis guru dan orang tua bekerja 

sama. Kurikulum ini dibuat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

anak dilingkungan sekolah dan lingkungan luar. Dan pembuatan 

kurikulum ini per orangan. 

Di SDIT Sahabat Alam Palangka Raya kurikulum, silabus, serta 

benang merah untuk pembelajaran PAI sama dengan anak yang normal. 

Namun untuk anak  autis tidak ada RPP dari sekolah yang ada adalah 

program individu yang sesuai dengan kemampuan anak tetapi tetap pada 

kurikulum yang ada. Sesuai dengan kurikulum yang ada, materi 

pendidikan Agama Islam untuk anak yang berkebutuhan khusus yaitu 

materi yang mudah untuk anak yang normal namun belum tentu untuk 

anak autis.  
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5. Materi Pembelajaran PAI Pada Anak Autis 

Menurut Lovaas dan Smith (1988) yang dikutip sutadi dalam 

bukunya Intervensi Dini Tatalaksana Perilaku Pada Penyandang Autis 

menyatakan bahwa materi yang diajarkan pada anak autis adalah: 

a. Kemampuan bahasa (receptive/expressive language-skill) 

b. Kemampuan sosial (social-skill) 

c. Kemampuan emosional (emotional-skill) 

d. Kemampuan akademik (attending/pre-academic/academic skill, 

school readines). 

e. Kemampuan bantu diri (self-help-skill). (Sutadi, 2000: 8).  

Diharapkan dengan pengajaran materi-materi yang diberikan dapat 

membina anak didik agar memiliki kemampuan atau keterampilan 

menerima, mengolah, menyimpan dan mengekspresikan bahan dalam 

bentuk bicara atau praktek secara langsung sehingga mereka dapat 

mencapai taraf hidup yang lebih tinggi yang dapat berkumonikasi dengan 

diri sendiri, masyarakat dan dengan masalah yang dihadapinya.  

6. Metode Pembelajaran PAI  Pada Anak Autis 

“Metode adalah suatu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada 

murid”.
26

 Salah satu generalisasi tentang autis dan gangguan 

perkembangan pervasif lainnya adalah ketiadaan penangan yang 

sepenuhnya efektif. Sejauh ini belum berhasil mengeliminasi berbagai 

masalah sosial yang dialami oleh individu-individu ini. Seperti halnya 

pendekatan terhadap individu-individu yang retardasi mental, kebanyakan 

upaya menangani orang-orang dengan gangguan perkembangan pervasif 
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difokuskan pada usaha meningkatkan keterampilan komunikasi dan 

keterampilah hidup sehari-hari serta pada usaha mengurangi perilaku 

bermasalah seperti tantrum (mengamuk) dan tindakan mencelakai diri 

sendiri. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran PAI 

pada anak berkebutuhan khusus (autis), yaitu: 

a. Metode Lovaas atau metode ABA (Applied Behavior Analysis) 

Metode Lovaas atau Applied Behavior Analysis (ABA) Jessica 

Kingley (2006: 20) mengemukakan “Applied Behavior Analysis (ABA) 

adalah: 

Ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip yang diperoleh secara 

eksperimental perilaku sosial untuk meningkatkan perilaku yang 

signifikan. ABA mengambil apa yang kita ketahui tentang 

perilaku dan menggunakannya untuk membawa perubahan 

positif (Applied). Perilaku yang didefinisikan dalam istilah 

diamati dan terukur untuk menilai perubahan dari waktu ke 

waktu (Behavior). Perilaku dianalisis dalam lingkungan untuk 

menentukan faktor apa yang mempengaruhi perilaku (analisis).
27

 

   

Pada penerapan metode Lovaas atau Applied Behavior Analysis 

(ABA) ini anak diajarkan menjadi disiplin karena kurikulumnya 

dimodifikasi dari aktivitas sehari-hari dan dilaksanakan secara 

konsisten. Metode Lovaas atau Applied Behavior Analysis (ABA) ini 

memiliki ciri terukur, terarah dan terstruktur sehingga memudahkan 

disetiap pemantauan dan perkembangannya. 

Metode Lovaas atau metode ABA didasari oleh “Opetant 

Conditioning” dari BF Skinner, bahwa setiap perilaku mengandung 
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konsekuensi tersebut dapat diajarkan melalui pemberian hadiah atau 

reward secara berkala. Untuk mudahnya, secara sederhana disebut 

sebagai rangkaian A-B-C, bahwa: 

A- Antecedent yaitu hal yang mendahului perilaku (stimulus 

atau instruksi). 

B- Behavior yaitu perilaku yang terjadi sesudah antecedent 

diberikan (respon). 

C- Consequence yaitu akibat yang diterima sesudah perilaku 

terjadi (konsekuensi).  

 

Dua teknik dasar ABA atau teknik praktis yang menggunakan 

prosedur perubahan perilaku menjadi bagian-bagian kecil yang dapat 

diaplikasikan dalam proses pengajaran adalah: 

1) Discrete Trial Training atau latihan percobaan tertentu 

Menurut US Surgeon Jenderal. Bentuk yang paling terkenal 

ABA adalah Discrete Trial Training (DTT). Menurut Ron Leat dan 

John Mc. Dalam bukunya A Wotk In Progres, teknik Discrete Trial 

Training pada dasarnya terbagi atas: 

a) Membagi suatu keterampilan ke dalam beberapa bagian yang 

kecil. 

b) Mengajarkan satu bagian keterampilan satu persatu hengga 

dikuasai. 

c) Memastikan proses belajar terfokus. 

d) Memberikan bantuan secara dan lalu secara bertahap mengurangi 

bantuan itu. 

e) Memakai prosedur penguat perilaku. 

Teknik ini digunakan discrete atau tertentu karena setiap trial 

atau percobaan dapat digunakan untuk mengajarkan kontak mata, 

imitasi, keterampilan motorik halus, menolong diri sendiri, 

akademisi, bahasa dan percakapan. Siswa mulai dengan belajar 
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keterampilan kecil, dan secara bertahap mempelajari keterampilan 

lebih rumit karena masing-masing lebih kecil dikuasai.  

Jika terapis mencoba untuk mengajarkan keterampilan imitasi, 

misalnya, ia dapat memberikan perintah, seperti "Lakukan ini," 

sementara menekan meja. Anak ini kemudian diharapkan untuk 

tekan meja. Jika anak berhasil, dia menerima penguatan positif, 

seperti kismis, mainan atau pujian. Jika anak gagal, maka terapis 

mungkin berkata, "Tidak" Terapis kemudian berhenti sebelum 

mengulangi perintah yang sama, memastikan bahwa setiap 

percobaan terpisah atau discrete. Terapis juga akan menggunakan 

prompt seperti fisik membantu anak tekan tabel jika anak merespon 

salah dua kali berturut-turut. Ini "tidak-tidak-prompt" metode yang 

digunakan dalam beberapa program ABA tradisional. 

Menurut Bryna Siegel, dalam bukunya Helping Children With 

Autism Learn Treatment Approaches For Parents And Professionals, 

metode pembelajaran ABA yaitu :  

 Reading Face To Decode Speech. When a child does not have 

an ask and he does not fully understand what you are saying, 

the child is likely to look at the speaker’s face for clues as to 

what is meant by what is being said. Without thinking, most of 

us will move our head and eyes toward an object we are 

talking about if that objec is present. The mother who 

says”let’s go! Get your shoes .” will probably look at the 

shoes as she says those words, if the shoes are in sight. 

Further, if the child looks at the mother’s face, the mother 

might nod, and direct her head and gaze toward the shoes once 

the child looks at her. This is a subconscious way of saying 

without words -“the shoes are right there. Look !”. 

As we’ev already discussed, many children with autism don’t  

automatically look to a speaker’s face for information. If the 



33 
 

child does not look, this type of “signal” cannot be received. 

Over time, lack of response to such itu signals  may even 

modify how a parent communicates with child autism, and the 

parent may stop expecting that a gaze or nod can clarify the 

meaning of what has bean said (this may mean that the parent 

gets in the habits of just  getting the shoes for the child). Later, 

as parent head down the road to diagnosis, the may be told 

that the reason the child doesn’t talk is that he doesn’t have to, 

that everyone just babies him and caters to him and doesn’s 

expect him to do for himself. In fact, the parent is being 

“conditioned” by the child’s response and habitually comes to 

do things for the child because the child can’t read the 

parent’s signals. It may however feel intuitively right to 

acknowledge that this child is more babied because the parent 

realizes that she does to more for this child than her others.
28

 

Dari pembahasan diatas dapat dipahami yaitu, dengan 

membaca wajah untuk menguraikan pembicaraan. Ketika seorang 

anak memiliki ASD dan dia tidak sepenuhnya memahami apa yang 

kita katakan, anak cenderung melihat wajah pembicara tentang apa 

yang dimaksud dengan apa yang dikatakan. Tanpa berpikir panjang, 

sebagian besar dari kita akan memindahkan kepala dan mata kita 

terhadap suatu objek yang kita bicarakan pada keadaan itu. Ibu 

mengatakan “mari kita pergi! Ambil sepatu anda”. Saat mengatakan 

sepatu,  mungkin ia akan melihat sepatu yang terlihat, selanjutnya, 

jika anak melihat wajah ibu, ibu akan mengangguk, dan kepalanya 

langsung menoleh dan menatap ke arah sepatu setelah anak 

menatapnya. Ini adalah cara alam bawah sadar untuk mengatakan 

tanpa kata-kata “lihat! sepatu yang di sana”.  
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Seperti yang kita lihat, banyak anak-anak autisme yang tidak 

mampu secara otomatis melihat kewajah pembicara untuk mencari 

keterangan. Jika anak tidak melihat, dia tidak dapat menerima “tanda 

isyarat”. Seiring waktu, kurangnya respon terhadap sinyal seperti itu 

orang tua dapat memodifikasi bagaimana berkomunikasi dengan 

anak autisme, dan orang tua dapat berhenti mengharapkan bahwa 

tatapan atau anggukan dapat memperjelas makna dari apa yang ingin 

dikatakan (hal ini berarti bahwa orang tua mendapat kebiasaan hanya 

untuk mendapatkan sepatu anak). Sebagai orang tua harus 

melakukan diagnosis, untuk mengetahui apa alasan anak tidak 

berbicara, mungkin diberi tahu bahwa alasan anak tidak berbicara 

adalah bahwa ia tidak harus melakukannya, bahwa setiap orang 

hanya menganggap dia bayi yang selalu dilayani dan tidak bisa 

menyelesaikan itu untuk dirinya sendiri. bahkan orang tua sedang 

“mengkondisikan” dengan respon anak dan biasa melakukan hal-hal 

untuk anak karena anak tidak mampu membaca tanda isyarat dari 

orang tuanya. Namun merasa tidak sengaja untuk mengakui hak 

anak adalah bahwa anak ini lebih sangat muda karena orang tua 

menyadari yang harus dilakukan tidak lebih untuk anak dari pada 

yang lain. 

Ketika berbicara dengan anak autis maka hal yang harus 

dilakukan adalah memberi tanda isyarat atau berbicara dengan 

menatap anak supaya anak lebih memahami apa yang dia lakukan. 
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Tingkat konsentrasi anak autis sangat rendah. Untuk memberikan 

penjelasan dan pemahaman pada anak perlu waktu berulang-ulang 

dengan melihatkan pada anak tentang benda atau sesuatu yang akan 

kita ajarkan.   

2) Teknik Discrimination Training atau teknik latihan membedakan 

Proses Discrimination Training harus melalui tahap belajar 

yaitu untuk menghindari terbentuknya sekuens (kebetulan) respons 

karena kebiasaan dan bukan sebagai respons terhadap instuksi. Dan 

anak tidak mengacu pada instruksi yang diberikan, tetapi lebih 

memperhatikan reaksi sebagai pengajar atau anak cenderung 

menghapalkan situasi.  

Pengacuan baru bisa dilakukan sesudah kita yakin bahwa anak 

sudah menguasai materi tersebut. Dan teknik discrimination training 

sering sekali diperlukan pada anak-anak yang mengalami kesulitan 

membedakan suati stimulus dari stimulus lain. Karena tekni ini 

sangat terstruktur sehingga diharapkan dapat membantu anak 

melakukan identifikasi.  

Tujuan utama penanganan memang untuk mengurangi perilaku 

berlebihan atau tidak wajar dan mengajarkan perilaku yang lebih 

bisa diterima lingkungan. Dengan demikian perilaku kurang baik 

dapat tergantikan oleh perilaku yang baik. Tetapi sebenarnya, yang 

ingin dicapai adalah peningkatan pemahaman anak. 



36 
 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode ABA 

yaitu pembelajaran yang dilakukan berhadap-hadapan dengan 

melihat wajah  atau ekspresi agar anak lebih fokus untuk 

melaksanakan tentang apa yang akan dikerjakannya. 

b. Metode PECH 

 
Menurut Bryna Siegel, dalam bukunya Helping Children With Autism 

Learn Treatment Approaches For Parents And Professionals, metode PECH 

yaitu : 

The PECS (Picture Exchange Communication System) model is 

a curriculum designed to teach preverbal communication skills 

to children with autism. Basically, PECS, or adaptations of 

PECS like VIA (Visual Interaction Augmentation), are ways to 

use visual icons to augment receptive or expressive meaning of 

spoken words in children with receptive and/or expressive 

languange difficulties. PECS or VIA involve specific strategies 

like giving an icon to receive the corresponding object or 

activity. For a preverbal child, using both together makes a 

great deal of sense, and icons that sometimes might be placed 

on a picture schedule could be used interchangebly as PESC or 

VIA icons at different times, just like words are used in different 

situations. As long as adult-child contact around the icon also 

involves the adult’s using the icon as a prop for verbalizing a 

word or phrase depicted by the icon, both methodologies can 

serve to increase receptive languange and prime initial verbal 

approximations. As was pointed out earlier, in using aither a 

TEACCH picture schedule or another visual icon for 

communication augmentation, it is always essential to support 

oral and paralingulstic. 

Model PECS (Menggambar Komunikasi Sistem Pertukaran) 

adalah salah satu kurikulum yang mendesain untuk mengajari 

keterampilan komunikasi preverbal kepada anak-anak autism. Pada 

dasarnya, adaptasi dari PECS atau VIA (Imbuhan Interaksi visual) 

adalah jalan mengunakan gambar visual untuk menerima secara  
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ekspresif dari kata-kata yang terucap oleh anak-anak yang mau 

menerima dan/atau kesulitan bahasa ekspresif. PECS atau VIA 

melibatkan strategi spesifik seperti memberikan satu gambar untuk 

mendapat objek sesuai dengan aktivitas. Untuk satu anak, 

menggunakan dua perbuatan bersama-sama banyak contoh yang kadang 

kala mungkin ditempatkan pada satu jadwal gambar dapat 

dipergunakan seperti PESC atau VIA contoh pada waktu yang berbeda, 

seperti halnya perkataan dipergunakan pada keadaan berbeda. Ketika 

anak memahami contoh di sekitarnya maka akan melibatkan orang 

dewasa sebagai penggunaan gambaran satu penyangga untuk 

menyatakan dengan satu kata lisan atau frasa yang dilukiskan oleh 

gambar, metode ini dapat melayani anak untuk meningkat perkiraan 

penerimaan bahasa utama dan kata inisial. Seperti ditunjukkan lebih 

awal, penggunaan satu gambar jadwal atau gambar visual yang lain 

untuk menyatakan pendapat, hal ini selalu penting untuk mendukung 

lisan dan bahasa.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan metode 

PESC ini adalah metode yang menggunakan gambar atau contoh nyata 

yang diberikan kepada anak. Bisa berupa gambar atau benda langsung.  
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c.     Motode TEACCH atau Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handicapped Children (Program Terapi Atau 

Pengobatan dan Pendidikan untuk Anak-Anak Autis yang Berhubungan 

dengan Anak-Anak Cacat). 

Program TEACCH atau Treatment and Education of Autistic 

and Related Communication Handicapped Children berusaha 

mengintegrasikan aspek adaptasi dalam keluarga, pendidikan khusus di 

sekolah umum dan commonity support, yang melibatkan orang tua. Inti 

dasar program pengajaran TEACCH didesain untuk aktivitas 

pengajaran instruktur yang dilakukan di atas meja dengan jangka waktu 

selama 15 menit sampai dengan 1 jam pelajaran setiap harinya. 

Proses pengajaran TEACCH meliputi tiga proses dasar yaitu: 

1. Asesmen atau mengukur perkembangan anak dalam keterampilan 

dan devisit pada berbagai area fungsi belajar. 

2. Berdasarkan hasil tersebut ditentukan strategi pengajaran untuk 

mencapai tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Tujuan-tujuan di atas diimplementasikan dengan program 

pendidikan individual (Individual Lized Educational Program atau 

IEP) dan aktivitas pengajaran khusus (Rahmad, 2002:8). 
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7. Evaluasi atau penilaian  

“Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan 

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-

alternatif keputusan”.
29

 

Ada beberapa gaya penilaian yang digunakan pada anak autis, 

seperti: 

a. Menerapkan nilai sesuai dengan respons anak: tetap (+), tetap dengan 

bantuan (p), tidak tetap atau salah (-), atau tidak ada respons (NR). 

Penilaian ini dicatat dalam bentuk laporan yang sangat detail dan rinci 

(Romanczyk, 1996). 

b. Menerapkan penilaian dalam bentuk P atau A kadang ada juga P++. 

Maksudnya adalah bila anak sudah dapat melakukannya tanpa prompt, 

nilainya adalah A atau achieved dan bila masih dengan bantuan penuh 

atau prompt nilainya P. Di antara keadaan tidak mampu sendiri A, ada 

beberapa gradasi penilaian sebagai berikut: (Lovaas, 1981, Maurice, 

1996) seperti: 

- Bila bantuan tidak penuh dan anak menunjukkan kemampuan 

melakukannya sendiri, nilainya bervariasi P++ dua dari sekian trial 

bisa tanpa bantuan. 

- Bila bantuan hanya diberikan untuk satu dari sekian trialmaka 

nilainya A-. 

- Bila anak dapat melakukannya sendiri tanpa respons belum 

sempurna, nilainya A-. Nilai A hanya tercapai bila anak dapat 

melakukannya konsisten sebanyak 3 kali karena untuk 

menghilangkan faktor terjadi secara kebetulan dan anak 

tidaksengaja melakukannya. 

c. Menerapkan penilaian sesuai rasio keberhasilan. Misalnya dilakukan 8 

trial atau uji coba pada anak benar 5 diantaranya, maka nilai yang 

diperoleh pada sesi tersebut adalah 5/8. Bila dari 8 trial ia benar semua, 

maka ia dapat nilai 8/8 maka dapat disimpulkan anak sudah 100% 

benar.
30

 

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan ada pilihan gaya penilaian 

seperti: 

                                                           
29

 Mahrens dan Lehmann (1978) yang dikutip Purwanto dalam bukunya Prinsip-

Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran, h, 25 
30

 Dra. Psik. Dyah Puspita, Pelatihan Autis Apphed Belajar Analysi Learner, 

Banjarmasin: Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Kalimantan Selatan, 2002, h. 10. 
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a. Menerapkan 3 nilai sesuai respons anak. 

b. Menerapkan penilaian dalam bentuk P atau A, kadang ada juga P++. 

c. Menerapkan penilaian sesuai rasio keberhasilan. 

8. Fasilitas pendukung 

Adapun fasilitas yang dimaksud guna tercapainya tujuan 

pembelajaran adalah: 

a. Tempat belajar 

Terapi hendaknya dilakukan diruangan yang bebas distraksi dan 

memungkinkan anak untuk berkonsentrasi. Distraksi disini adalah 

berbagai hal yang dapat mengalihkan perhatian anak dari guru atau 

terapis, misalnya suara TV atau orang mengobrol, berbagai barang 

yang ada dalam ruangan dan sebagainya. Anak juga perlu dibantu agar 

ia dapat lebih mudah berkonsentrasi, misal ia tidak kepanasan atau 

kedinginan, atau sedang lapar, haus, tidak enak badan. 

b. Waktu belajar 

Anak perlu waktu belajar yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Hal ini 

harus sesuai dengan usia dan kebutuhan. Misal anak tampak lebih aktif 

di pagi hari, belajarlah dipagi hari. Bila ia tidak segar di malam hari, 

jangan belajar di malam hari. Waktu belajar ini harus diatur 

sedemikian rupa dan ditaati dengan disiplin. Bila orang tua tidak 

disiplin, anak juga akan ikut tidak disiplin. 

c. Alat bantu belajar 

Anak autis dikenal sebagai individu yang unik dalam proses belejar. 

Setiap individu memiliki modalitas belajar dan gaya yang berbeda-

beda. Ada yang perlu melihat atau visual leaner, ada yang lebih mudah 

bila sudah mengalami hands-on leaner, ada yang cenderung menghapal 

tanpa makna (rote leaner, atau cenderung mengingat dalam bentuk 

utuh atau gastalt leaner. Setiap individu perlu alat bantu belajar yang 

diperlukan oleh gaya belajarnya. Bila ia cenderung visual, tentu harus 

dipastikan ia bisa melihat apapun yang diajarkan kepadanya. Gunakan 

aneka kartu, gambar, replika, miniatur dan apa saja yang bermakna 

baginya sehingga pengalaman tersebut bisa terjadi. Gunakan aneka 

permainan, gerak dan lagu, agar anak paham dengan apa yang 

diajarkan kepadanya.  

d. Bebagai hal yang dapat di jadikan konsekuensi positif 

Terpis harus terus memberikan konsekuensi positif atas respons anak 

yang tepat. Karena itu orang tua dan terapis harus selali sigap dan 

tanggap memilih berbagai hal yang dapat dijadikan konsekuensi 

positif.  
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Dari penjelasan diatas dapat dipahami fasilitas pendukung 

belajar untuk anak autis yaitu tempat belajar yang kondusif, waktu 

belajar yang tepat dan sesuai dengan keadaan anak, alat bantu yang 

sesuai dengan gaya belajarnya dan berbagai hal yang dapat dijadikan 

konsekuensi yang positif. 

C. Kerangka Berfikir dan Pertanyaan Penelitian 

1. Kerangka Berfikir 

Strategi pembelajaran adalah upaya guru secara sadar mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk dijadikan acuan agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif, efesien dan produktif. Serta 

didalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlu menetapkan 

spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, mempertimbangkan dan 

memilih sistem pendekatan pembelajaran yang paling efektif, memilih 

prosedur, metode dan teknik pembelajaran serta menetapkan norma-norma 

dan batas minimun ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku 

keberhasilan. Maka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif guru 

harus menggunakan strategi. 

Setiap guru pasti mempunyai strategi pembelajaran. Namun 

penanganan pada anak penyendang autis tidak mungkin sepenuhnya 

diserahkan kepada terapi atau guru, tetapi perlu kerja sama secara terpadu 

dan terprogram bersama orang tua anak serta pihak-pihak lainnya yang 

terkaitan dengan kehidupan keseharian si anak sehingga tercapainya 

suasana yang kondusif demi kemajuan si anak. Perlu disadari bahwa anak 
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autis memiliki karakter yang berbeda-beda anrata anak yang satu dengan 

yang lainnya disertai kesabaran dan kepedulian yang tinggi dan dengan 

penuh kasih sayang. Anak autis memiliki perbedaan dengan anak normal 

lainnya.   

Autis adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat 

komplek/berat dalam kehidupan yang panjang, yang meliputi gangguan 

pada aspek perilaku interaksi sosial, komunikasi dan bahasa. Serta 

gangguan emosi dan persepsi sensorik bahkan pada aspek motoriknya. 

Masalah mereka mungkin akan menjadi lebih jelas terlihat setelah 

melewati usia 3 tahun. Setelah  mengklasifikasi dan mendiagnosa, anak 

termasuk pada penyandang autis. Dengan menggunakan tes DMS-

anak ASD termasuk pada level 1 yaitu membutuhkan dukungan.
31

  

Berdasarkan hasil observasi di SDIT Sahabat Alam Palangka Raya 

pembelajaran Agama banyak diberikan kepada siswa. Dari awal anak 

datang ke sekolah sampai pulang sekolah. Semua Anak-anak yang datang 

kesekolah disambut oleh guru-guru yang jadwal piket. Anak-anak 

diarahkan untuk melaksanakan kegiatan pagi seperti tahfidz, solat dhuha 

dan lain-lain. Bagi anak-anak yang sudah melaksanakan semua kegiatan 

pagi, anak-anak boleh main sebelum masuk ke kelas untuk pembelajaran 

dikelas.  

Perbedaan anak autis dengan anak yang normal adalah anak autis 

memiliki guru pendamping khusus dari awal kegiatan pembelajaran hingga 

                                                           
31

 Arlington, Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, American: 

Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data, 2003. h. 52. 
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akhir. Srtategi pembelajaran yang digunakan untuk anak autis berbeda 

dengan anak seusianya, sehingga guru memberinya bimbingan personal 

pada bidang keterampilan diri seperti PAI bidang thatarah (mencuci 

pakaian).  

Bedasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui strategi guru didalam mengajarkan PAI bidang 

Thaharah (mencuci) pada anak yang berkebutuhan khusus di SDIT 

Sahabat Alam Palangka Raya. 

Sebagai dasar kerangka pikir dalam penelitian, maka dapat dilihat 

pada skema sebagai berikut: 

Bagan 1.1 Strategi Pembelajaran PAI (Thaharah) mencuci Pakaian 

Bagan 1.1 kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PEMBELAJARAN 

PAI PADA ANAK AUTIS 

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN 

1. Mengidentifikasi  

2. Mengkualifikasikan 

1. Materi 

2. Metode 

3. Media 
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2. Pertanyaan Penelitian 

Untuk membantu penelitian ketika berada dilokasi penelitian, 

berikut ini tuntunan pertanyaan penelitian dengan berdasarkan rumusan 

masalah dalam penlitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana guru membuat perencanaan pembelajaran PAI pada anak 

Autis di SDIT Sahabat Alam Palangka Raya? 

a. Bagaimana cara guru mengidentifikasi dan mengkualifikasikan 

pembelajaran PAI pada anak Autis di SDIT Sahabat Alam Palangka 

Raya? 

2. Bagaimana guru melaksanaan pembelajaran PAI pada anak Autis di 

SDIT Sahabat Alam Palangka Raya? 

a. Bagaimana guru menentukan materi pembelajaran PAI pada anak 

Autis di SDIT Sahabat Alam Palangka Raya? 

b. Apa metode yang digunakan pada pembelajaran PAI pada anak 

Autis di SDIT Sahabat Alam Palangka Raya? 

c. Apa media yang digunakan pada pembelajaran PAI pada anak Autis 

di SDIT Sahabat Alam Palangka Raya? 

3. Bagaimana guru mevaluasi pembelajaran PAI pada anak Autis di SDIT 

Sahabat Alam Palangka Raya? 

 

 

 


