
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada awal berdirinya Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri I Sleman 

merupakan peralihan dari SLB Panca Bakti Pakem yang didirikan oleh para 

alumni SGPLB Negeri Yogyakarta pada tahun 1981 yang berdomisili di Pakem 

dan sekitarnya bergabung untuk mengadakan penjajakan kemungkinan berdirinya 

SLB diwilayah Pakem. Sasaran pendataan dipusatkan di Desa Pakembinangun 

dan Desa Hargobinangun, kecamatan Pakem Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Pendataan yang dilaksanakan memperoleh 9 anak dan memiliki 5 

calon guru yang berstatus capeg dari Kanwil Depdikbud Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yang pada akhirnya membentuk kelompok belajar perintis Sekolah 

Luar Biasa di wilayah pakem yang diberinama SLB Panca Bakti Pakem yang 

dipusatkan di Dua Desa Pakembinangun dan Desa Hargobinangun. 

Keberadaan SLB Panca Bakti pada akhirnya didukung dengan membentuk 

wadah kelembagaan yang bernama Yayasan Pendidikan Sekolah Luar Biasa 

(YPSLB), dengan akte notaries R. Ma’roef Soeprapto No. 1 pada tanggal 1 

November 1983. Uji coba yang dilakukan untuk sosialisasi SLB Panca Bakti yaitu 

dengan membuka kelas filial di beberapa tempat misalnya: di Tanen, 

Hargobinangun mendirikan kelas observasi di rumah penduduk ( Bapak Madya 

suprapto) dengan murid 11 anak pada tahun 1985, membuka kelas baru di barat 

merapi purwobinangun pada tahun 1986 dengan murid 33 murid, membuka kelas 

filial di SD Kiyaran 1 pada tahun 1987 dengan jumlah murid slow learner 23 
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anak. 

 Perkembangan SLB Panca Bakti mempunyai banyak langkah-langkah 

yang harus ditempuh : mengupayakan tanah untuk lahan sekolah dan 

pembangunan gedung dari pemerintah Desa Pakembinangun seluas 600 meter 

persegi pada tahun 1991. Pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 menarik 

terobosan dana dalam dan luar negeri dari badan penyandang dana PKAKProvinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta melalui cabang pakem dengan membantu pembelian 

material untuk pembangunan gedung unit 1 seluas 112 meter persegi. Pada tahun 

1993 BK3S provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendataan yang 

dipimpin oleh Ibu Prabu Kusuma, membantu penyempurnaan gedung unit I seluas 

56 meter persegi. Tahun 1995 sampai dengan 10 dari Kanwil Depdikbud Daerah 

Istimewa Yogyakarta mengucurkan dana untuk pembangunan gedung unit II 

seluas 112 meter persegi. 

Setelah melalui berbagai upaya yang dilakukan SLB Panca Bakti dapat 

mengembangkan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan 

harapan masyarakat dengan memperoleh kesempatan dan kepercayaan dari 

pemerintah menjadi SLB Negeri. Pada tahun 2006 berhasil mendapatkan tanah 

seluas 6000 meter persegi dari Desa pakembinangun yang dibeli melalui APBD 

DIY tahun 2007. Pada tahun 2007 dibangun gedung persiapan SLB N I Sleman di 

Pakem seluas 500 meter persegi dilokasi baru yang meliputi ruang kelas, ruang 

kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, dan ruang keterampilan. 

Berdirinya SLB N I sleman ditandai dengan pembubaran yayasan dan 

penyerahan aset yayasan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa 

55 
 



Yogyakarta dengan akte notaries Maria Muslimatun, SH No: 23 tanggal 27-07-

2006. Berdirinya SLB N I Sleman diharapkan mampu memberikan pelayanan 

yang lebih baik dan berkualitas di Wilayah Sleman dengan tetap memperhatikan 

kebutuhan siswa, karakter, dan jenis kelainannya dengan menggali potensi daerah 

dan kearifan kebudayaan lokal. Misalnya Yogyakarta dengan pengembangan 

batik, kota kebudayaan dan agamis yang bermuara ketimuran. 

 Upaya peningkatan kualitas layanan tersebut memerlukan dukungan dari 

semua pihak dengan mempersiapkan sumber daya yang ada dalam pendidikan, 

contoh peningkatan kinerja guru diperlukan sosialisasi pendidikan dengan 

mengikuti berbagai macam pelatihan, penataran, lokakarya, seminar, dan lain-

lain. Selain itu dengan mengupayakan pendidikan guru kejenjang yang lebih 

professional dengan mengikuti penyetaraan jenjang S1. Program lain yang 

dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada guru-guru 

untukmengikuti berbagai kuliah sertifikasi yang sesuai dengan spesifikasi 

kemampuan guru yang bersangkutan, baik di UNY maupun IAIN Yogyakarta. 

 Peningkatan kualifikasi pendidikan guru ditempuh dengan berbagai 

macam antara lain: murni tugas belajar dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan biaya dari pemerintah, mandiri dengan biaya sendiri 

(swadaya murni), guru yang memiliki ijazah S1 sesuai profesinya sekitar 90% 

sedangkan yang lain sedang mengikuti kuliah di UNY. Secara fisik perlu 

peningkatan sarana prasarana antara lain: alih status dari swasta ke negeri 

diharapkan mampu mencukupi kebutuhan sekolah, peralatan diharapkan sesuai 
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kebutuhan, ketenangaan proporsional memiliki tata usaha, penjaga sekolah, 

pesuruh, sehingga mekanisme kerja dapat berjalan dengan lancar. 

Adapun Visi dari SLB Negeri I Sleman adalah “Terwujudnya Anak 

Berkebutuhan Khusus yang terampil mandiri dan berbudi pekerti”. 

Misi dari SLB Negeri I Sleman adalah: 

1. Memberikan pelayanan pendidikan sesuai kemampuan peserta didik.  

2. Meningkatkan pelajaran yang berorientasi pada kompetensi peserta 

didik.  

3. Menanamkan sikap disiplin terhadap warga sekolah.  

4. Membiasakan anak untuk beribadah sesuai agama yang dianut.  

5. Menciptakan lingkungannsekolah yang kondusif, aman dan nyaman.  

6. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam bidang seni dan 

olahraga.  

7. Mengupayakan sistem magang untuk untuk peserta didik yang telah 

lulus.  

8. Meningkatkan kompetensi guru dan karyawan.  

9. Melatih peserta didik dalam kewirausahan.  

10. Mengembangkan pengetahuan teknologi dan komunikasi bagi warga 

sekolah. 

11. Menjadi sekolah sebagai subsentra PK dan PLK. 
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B. Hasil PenelitianDan Pembahasan 

1. Penerapan metode uswah pada pembelajaran PAI 

 Ibu Tri Wahyuni lestari yang kerap di panggil dengan sebutan bu tri, 

merupakan guru yang sangat aktif dan peduli perilaku  para siswa, disamping 

beliau sebagai pengampu mata pelajaran pendidikan agama islam, kami para 

gurupun dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih mengedepankan 

kepapada aspek budi pekerti mereka dari pada aspek kecerdasan ataupun prestasi 

secara akademik, karena pada anak yang berkebutuhan khusus, pada umumnya 

untuk aspek tersebut tidak banyak yang bisa di harapkan, yang penting bisa bina 

diri sudah cukup. (Hasil observasi di lokasi subyek penelitian, wawancara dengan 

ibu wanti serta rangkuman dari beberapa pemaparan guru lainya saat di ruang 

guru pada 29 Maret 2014 jam 12:20 WIB) 

 Hasil pemaparan ibu tri, beliau menggunakan berbagai metode dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam, tergantung pada kompetensi dasar  yang 

akan di capai serta melihat pada situasi dan kondisi dalam kelas ketika proses 

belajar-mengajar berlangsung. Metode yang sering beliau gunakan adalah metode 

ceramah/bercerita, praktek, memberikan pujian dan hukuman,dan yang paling 

penting adalah memberikan contoh perbuatan dan perilaku yang baik, yang 

mudah untuk di contoh dan di tiru oleh anak-anak, kemudian tinggal kita terus 

untuk membimbingnya agar tetap memelihara perilaku baik tersebut.(Hasil 

wawancara pada 31 Maret 2014 di ruang guru jam 09:30 WIB) 

 Pada pengaplikasian metode uswah pada pembelajan pendidikan agama 

islam, ibu Tri memaparkan bahwa pada dasarnya anak yang berkebutuhan khusus, 
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khususnya anak tunagrahita dengan mudah suka untuk meniru apa yang mereka 

lihat dan dengar. Makaguru selalu berusaha mengingatkan pada contoh-contoh 

sifat maupun perilaku sehari-hari yang baik pada kegiatan belajar berlangsung, 

selalu menegur dan mengingatkannya pada kebiasaan yang baik. Sebagai contoh 

sederhana dalam  proses belajar-mengajarpara guru 

membiasakanuntukmemulainyadengansalam, yang meskipunsalamtersebut di 

ulang-ulang, agar di pastikan setiappara siswa sudahmenjawabsalam semuanya. 

Kemudianmelanjutkannyadenganmembacado’abersama-sama yang 

dilafalkandengankerasbertujuan agar 

parasiswabersemangatdanmudahmengikutinya. Walaupunbegitu, guru 

tetapmengulanginyadanmenuntunmerekasatu-persatu. 

Karenamembiasakanhaltersebut, sampaiparasiswaterkondisi, 

hafaldanbenardalammelafalkannya, tidakmembutuhkanwaktu yang singkat, 

tetapiharusrutindansabaruntukmembimbingdanmembiasakannyasetiaphari. Jika di 

luar jam pelajaran, kami selalau mengajak para siswa untuk menunaikan ibadah 

shalat ketika waktunya telah tiba, menuntun mereka berwudhu secara benar 

sembari kami memberi contoh kepada mereaka, selalu mengingatkan sehabis 

makan dan minum untuk membagi kepada temannya dan membuang bungkusnya 

di tempat sampah, selalu menasehati untuk hormat dan sopan kepada orang yang 

lebih tua termasuk kepada guru dan orang tuanya. 

 Dalam penerapan metode uswah yang telah di jalankan selama ini, ibu Tri 

juga menjelaskan dalam pemaparannya : 
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“ketika pada kompetensi dasar yang menggunakan contoh yang real yang 
dapat dilihat didengar serta diikuti oleh anak, misalnya berwudhu dan 
shalat, maka metode uswah menjadi sangat penting tidak hanya di dalam 
pembelajaran berlangsung, akan tetapi juga di luar jam pelajaran, metode 
uswah harus tetap di terapkan. Maka untuk melihat hasil dari penerapan 
metode tersebut, kita dapat melihat dan memantau dari perilaku anak-anak 
ketika masih di lingkungan sekolah. Misal; bagaimana mereka bersikap 
ketika mendengar panggilan shalat, bagaimana meraka berwudhu dan 
shalat, bagaimana berperilaku terhadap teman-temanya dan kepada guru-
gurunya dapat kita ketahui, sejauh mana perkembangan akhlak anak 
tersebut”. (Hasil wawancara pada 7 April 2014 di ruang guru jam 10:00 
WIB) 
 
Ketika peniliti melakukan observasi pada proses belajar-mengajar di 

SDLB C, SMPLB C dan SMALB C yang telah diampu oleh ibu Tri pada 29 

Maret, 7 April dan 14 April 2014, dapat di tarik kesimpulan bahwa guru selalu 

menyadari bahwa stiap siswa mempunyai kemampuan dan kompetensi berbeda-

beda, baik dari segi daya tangkap, kemampuan meniru, maupun daya konsentrasi 

dalam mengikuti proses pembelajaran, maka dari itu ibu tri selalu memperhatikan 

satu demi satu para siswanya dalam proses pembelajaran berlangsung, selalu 

melihat apa yang harus dilakukan dan di butuhkan setiap siswa pada saat itu. 

Misalnya siswa yang daya tangkapnya lebih rendah di banding teman-temannya, 

maka ibu Tri memberikan perlakuan khusus ketika pembelajaran berlangsung 

dengan mendekatinya dan mengulang apa yang telah beliau sampaikan atau 

contohkan. Ketika siswa yang agak mengalami gangguan konsentrasi atau 

kesulitan berkonsentrasi, nakal atau jahil, mak ibu Tri akan sering menegur atau 

sekedar memanggil namanya agar mampu berkonsentrasi kembali. 

Para guru agama di SLB N 1 Sleman menyadari bahwa tugasnya bukanlah 

hanya sekedar memenuhi tugas sebagai seorang pendidik yang hanya sekedar 
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menyampaikan materi, tetapi atas kesadaran hati untuk menjadi figur teladan 

untuk membimbing para siswa agar mampu bina diri. 

Ketikapara guru datangdanmasukke area sekolahan, 

merekasalingberjabattanganketikabertemu, 

danketikamasukruanganmerekaselalumengucapkansalam. Hal 

tersebutmempunyaimaksudbahwakebiasaanbaikitu di tirudan di 

contoholehparasiswaanaktunagrahita.jikaterus 

diaplikasikanolehparapendidikmaupunseluruhwarga di SLB N 1 Sleman. 

Sedangkan dalam  proses belajar-mengajarpara guru 

membiasakanuntukmemulainyadengansalam, yang meskipunsalamtersebut di 

ulang-ulang, agar di pastikan setiappara siswa sudahmenjawabsalam semuanya. 

Kemudianmelanjutkannyadenganmembacado’abersama-sama yang 

dilafalkandengankerasbertujuan agar 

parasiswabersemangatdanmudahmengikutinya.Walaupunbegitu, ibu Tri 

tetapmengulanginyadanmenuntunmerekasatu-

persatu.Karenamembiasakanhaltersebut, sampaiparasiswaterkondisi, 

hafaldanbenardalammelafalkannya, tidakmembutuhkanwaktu yang singkat, 

tetapiharusrutindansabaruntukmembimbingdanmembiasakannyasetiaphari. 

Secara tidak di sadari, metode uswah sudah di terapkan oleh para guru  di 

setiap proses pembelajan agama islam yang berlangsung maupun dalam kegiatan 

keseharian lainya di sekolahan. 

Sesuai dengan prinsip evektivitas dalam penerapan sebuah  metode yang 

telah dikemukakan oleh ramayulis (1990:387) bahwa metode harus di dasarkan 
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atas teori dan praktek yang terpadu dengan baik yang bertujuan menyatukan 

kegiatan pembelajaran. Ilmu tanpa amal (praktek) seperti kayu tanpa buah. 

Metode tersebut juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan individual dan 

menggunakan prosedur-prosedur yang sesuai dengan ciri-ciri pribadi seperti 

kebutuhan, minat serta kematangan mental dan fisik. 

Pada kasus observasi yang dilakukan peniti di kelas yang di ajar oleh ibu 

Tri dalam pembelajaran agama islam, model yang digunakan adalah model 

“rombel” yaitu rombongan belajar, yang mencampurkan antara siswa SMPLB 

dengan SMALB. Ini dilakukan karena berapa keterbatasan, diantaranya yaitu 

keterbatasan tenaga pendidik, keterbatasan jam tatap muka yang di sediakan untuk 

matapelajaran PAI, dan juga keterbatasan jumlah siswa di SLB 1 Sleman. 

 Keterbatasanlainjuga di sadariolehparapendidikbahwakeberhasilan yang di 

inginkandan di harapkanadapadapesertadidik, sangatlah di 

tentukanolehlingkungankeluarga. Kasihsayangdanperhatian yang 

khususdarikeluargaadalahmerupakanhalterpentingbagiperkembangandiri, mental, 

maupunakhlakbagipesertadidik.Karenamenurutpengamatandariparapendidik di 

SLB N 1 Sleman, para orang tuasiswapadaumumnyamasihmerasamalu dan 

belumdapatmenerimakondisianaknyasertakurangmemberiperhatian yang 

lebihketikamengetahuianaknyaadalahanakberkebutuhankhusus.Ibu Tri juga 

mengungkapkanbahwapendidikan di sekolahhanyamampumenyumbangsekitar 

40% darikeberhasilan yang di inginkan, 

danselebihnyatergantungpadakeluargadanlingkunganmasyarakatsekitar, 

bagaimanamemperlakukananaktersebut. 
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 Dapat di tarik kesimpulan bahwa, metode uswah sudah di terapkan oleh 

para guru  di SLB N 1 Sleman pada setiap proses pembelajan agama islam yang 

berlangsung maupun dalam kegiatan keseharian lainya di sekolahan, yang 

dimulaidarisiswamelihat dan mendengar, kemudianmeniru, 

danakhirnyaterbiasauntukmelakukan seperti apa yang para 

pendidikinginkandalam proses pembelajaranpendidikan agama 

islam.Sebagaimanateori peniruan yang di kemukakan An-Nahlawi (1995:263) 

pada dasarnya, kebutuhan manusia akan figur teladan bersumber dari 

kecenderungan meniru yang sudah menjadi karakter manusia. Peniruan bersumber 

dari kondisi mental seseorang yang senantiasa merasa bahwa dirinya berada 

dalam perasaan yang sama dengan kelompok lain (empati) sehingga dalam 

peniruan ini, anak-anak cenderung meniru orang dewasa; kaum lemah cenderung 

meniru kaum kuat; serta bawahan cenderung meniru atasanya. Naluri 

ketundukanpun bisa di katagorikan sebagai pendorong untuk meniru, terutama 

anggota suatu kelompok pada pemimpin kelompok tersebut. Dan dalam 

perkembangannya, naluri untuk meniru itu mulai terarahkan dan mencapai 

puncaknya ketika konsep pendidikan Islam mulai ditegakkan sehingga naluri 

disempurnakan oleh adanya kesadaran, ketinggian, dan tujuan yang mulia. 

 

2. Peningkatan kualitas akhlak pada anak tunagrahita 

 Ibu tri memaparkan bahwa hasil yang ingin kami capai dalam penerapan 

metode uswah sebenarnya sederhana, agar mereka mampu bina diri, sebagai 

contoh yaitu mereka mampu   mengucap salam, menjawab salam, berjabat tangan 
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kepada orang yang lebih tua dan para guru ketika bertemu dan pelajaran telah 

selesai, menkondisikan diri ketika datang waktu shalat, berwudhu sebelum 

menjalankan shalat, berdo’a ketika pelajaran akan dimulai dan di tutup, Jujur, 

misal ketika di tanya sudah shalat apa belum. Mampu mengontroldiri 

untuktidakberkatakotor, mengumpat, danmenyakititemannya. Mampu 

menerimaketika di nasehati. Dapat bergauldanberbuatbaikkepadatemannya, 

misalmembagimakananataupunminumankepadatemannya. 

Membuangsampahpadatempatnya serta buang air kecil di WC yang telah di 

sediakanolehsekolah. 

 Kemudian beliau memaparkan juga bahwa perubahan sikap anak-anak ke 

arah pada perbaikan dan peningkatan kualitas akhlak mereka dari metode uswah 

yang telah di terapkan, menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan, jika 

kita lihat dari perilaku dan aktifitas keagamaan di keseharian meraka di sekolah. 

Mereka setidaknya sudah mampu mengucap salam, menjawab salam, berjabat 

tangan kepada orang  yang lebih tua dan para guru ketika bertemu dan pelajaran 

telah selesai, menkondisikan diri ketika datang waktu shalat, berwudhu sebelum 

menjalankan shalat, berdo’a ketika pelajaran akan dimulai dan di tutup. Jujur, 

misalketika di tanyasudahshalatapabelum. Mampu mengontroldiri 

untuktidakberkatakotor, mengumpat, danmenyakititemannya. Mampu 

menerimaketika di nasehati. Dapat bergauldanberbuatbaikkepadatemannya, 

misalmembagimakananataupunminumankepadatemannya. 

Membuangsampahpadatempatnya serta buang air kecil di WC yang telah di 

sediakanolehsekolah. (Hasil wawancara pada 14 April 2014 di ruang guru jam 
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10:00 WIB) 

 Hasildariobservasiselama penelitianmenunnjukanbahwa adanyaupaya 

yang nyata dari para guru di SLBN 1 Sleman dalam meningkatkan 

kualitasakhlakdariparasiswa. Hal ini di tunjukkandari proses 

belajarmaupunaktifitaskeseharianparasiswaketikapenelitimelakukanobservasi. 

Denganpemberianpengaruhsecaraspontanmaupunsecarasengajaolehpara guru 

dalampenerapanmetodeuswah. 

Sebagai contoh sederhana pemberian pengaruh spontan atau secara tidak 

sengaja kepada para siswa adalah ketika guru membiasakan diri untuk berperilaku 

baik di sekolah, mengucapkan salam, berjabat tangan, melaksanakan ibadah 

shalat, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. 

Sedangkan contoh pemberian pengaruh secara sengaja adalah ketika guru 

dalam melaksanakan proses belajar-mengajar, memberikan perhatian kepada 

siswa, memberikan nasihat, teguran, pujian, bahkan hukuman. Yang tidak lain 

bertujuan untuk mengarahkan siswa kepada perilaku yang di inginkan oleh para 

guru. 

Sebagaimana teoriyang telah di kemukakan An-Nahlawi (1995:266) 

bahwa pola pengaruh keteladan berpindah kepada peniru melalui beberapa 

bentuk, dan bentuk yang paling penting adalah : 

1. Pemberian pengaruh secara spontan 

Pengaruh yang tersirat dari sebuah keteladanan akan menentukan sejauh 

mana seseorang memiliki sifat yang mampu mendorong orang lain untuk 

meniru dirinya, baik dalam keunggulan limu pengetahuan, kepemimpinan, 
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atau ketulusan. Dalam kondisi yang demikian, pengaruh keteladanan itu 

terjadi secara spontan dan tidak disengaja. Ini berarti setiap orang  yang 

dijadikan panutan oleh orang lain harus senantiasa mengontrol perilakunya 

dan menyadari bahwa dia akan di mintai pertanggung-jawaban di hadapan 

Allah atas segala tindak-tanduk yang di ikuti oleh khalayak atau di tiru oleh 

orang-orang yang mengaguminya. Semakin dia waspada dan tulus, semakin 

bertambahlah kekaguman padanya sehingga bertambah pula kebaikan dan 

dampak positif baginya. 

2. Pemberian pengaruh secara sengaja 

Pemberian pengaruh keteladanan bisa juga dilakukan secara 

sengaja.Misalnya, seseorang pendidik menyampaikan model bacaan yang 

diikuti oleh anak didik. Seorang imam membaguskan shalatnya untuk 

mengajarkan shalat yang sempurna. Ketika berjihad, seorang panglima tampil 

di depan barisan untuk menyebarkan ruh keberanian, pengorbanan, dan 

tampil ke garis depan di dalam diri para tentara. 

Dari hasil observasi kepada 15  siswatunagrahita yang di ampu oleh ibu 

Tri di SLB N 1 Sleman yaitu : Sabto, Safri, Agustina, Sandi, Lina, David, Dandi, 

Marni, Indri, Slamet, Deni, Wahyu, Raihan, Ajeng, dan Fadli, sudah mampu 

mengkondisikan diri pada kebiasan-kebiasaan baik di antaranya mampu :          

1. Mengucapsalam; 

2. Menjawabsalam; 

3. Berjabattangankepadaorang yang lebihtuadanpara guru 

ketikabertemudanpelajarantelah selesai; 
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4. Menkondisikandiriketikadatangwaktushalat; 

5. Berwudhusebelummenjalankanshalat; 

6. Berdo’aketikapelajaranakandimulaidan di tutup; 

7. Jujur, misalketika di tanyasudahshalatapabelum; 

8. Mengontroldiri untuktidakberkatakotor, mengumpat, danmenyakititemannya; 

9. Menerimaketika di nasehati; 

10. Bergauldanberbuatbaikkepadatemannya, 

misalmembagimakananataupunminumankepadatemannya; 

11. Membuangsampahpadatempatnya; 

12. Buang air kecil di WC yang telah di sediakanolehsekolah. 

 Dari hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas, maka dapat di tarik 

kesimpulan bahwa adanyaperubahanyang signifikan dalam peningkatan kualitas 

akhlak dengan menerapkan metode uswah pada pembelajaran pendidikan agama 

islam, sesuai dengan konsep akhlak yang telah di kemukakan oleh imam Al-

Ghazali dalam kitapnya “ihya ulumudin” yang membahas mengenai “kebiasaan” ( 

dalam Ya’qub (1993:15)). Al-Ghazali mengemukakan bahwa kepribadian 

manusia pada dasarnya dapat menerima suatu pembentukan, tetapi lebih condong 

kepada kebajikan dibandingkan dengan kejahatan. Jika kemudian manusia 

membiasakan yang jahat,maka menjadi jahatlah kelakuannya. Demikian juga 

sebaliknya, jika membiasakan kebaikan maka menjadi baiklah tingkah lakunya. 

Seandainya manusia membiasakan diri makan tanah, maka tanahlah yang menjadi 

makanannya yang enak. Namun Allah menunnjukan makanan dan miniman yang 

lebih sedap dan karena membiasakan diri kepada petunjuk itu, maka berpindahlah 
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kelezatan seleranya. 

 

 

 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan di SLB Negeri I Sleman, 

sesuai dengan hasil observasi dan pernyataan guru pengampu mata pelajaran 

pendidikan agama islam adalah bahwa metode uswah yang telah di terapkan di 

harakan mampu memberi pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan 

akhlak para siswa sebagai bekal untuk menjalani kehidupannya, di dalam keluarga 

maupun di lingkungan masyarakat kelak. Adapun beberapa faktor-faktor yang 

sangat berpengaruh terjadinya peningkatan kualitas akhlak di dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB Negeri I Sleman dengan 

menggunakan metode uswah pada anak tunagrahita, diantaranya faktor 

pendukung dalam pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi: 

1. Lingkungan sekolah yang kondusif, karena letaknya yang jauh dari 

pemukiman dan hiruk-pikuk kegiatan masyarakat yang dapat mengganggu 

kenyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. 

2. Pengaruh teman sebaya yang baik, sehingga berpengaruh pada anak 

tunagrahita untuk dapat melakukan hal yang baik.  

3. Ketika proses pembelajaran, anak tunagrahita mau mengikutinya dengan 

baik. 
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4. Pengawasanpara guru di lingkungansekolah baik. 

5. Kesadaranparapendidikuntukmenjadisuriteladan yang 

baikbagiparasiswanya. 

6. Beberapa respon orang tua yang baik akan mendukung perkembangan 

akhlak anak. 

Sedangkan faktor penghambat diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Anaktunagrahitasangatmudahterpengaruholehhal-hal yang tidakbaik, 

makalingkungandankesadaran orang tuauntukterusmengawasisangat di 

butuhkan. 

2. Keterbatasanyang wajar sebagai seorang guru untuk dapat mengawasi 

siswa satu-persatu secara intensif di lingkungan sekolah. 

3. Kurangnyakesadaran orang 

tuauntukmemberiperhatiankhususdanlebihpadaperkembanganakhlakanakn

ya. 

4. Kurangnyatenagapendidikdan jam pelajaran yang di sediakan oleh 

sekolahan pada mata pelajaran pendidikan agama islam. 

5. Pada proses kegiatanbelajardengan model rombelpadapembelajaran yang 

memerlukan kemampuan lebih dari para pendidik. Misal: kesabaran, 

penguasaan kelas, perhatian dan perlakuan khusus kepada setiap para 

siswa yang sedang mengikuti pelajaran. 

6. Tingkat emosisiswa yang berbeda yang kadangberlebihan, yang 

dapatmenggangu di dalam proses belajar-mengajar. 

Membuatsuasanagaduhdankurangmemperhatikanapa yang di 

69 
 



70 
 

sampaikanolehpara pendidik. 

7. Tingkat ketunaan yang beragam dalam satu proses pembelajaran. 


