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ABSTRAK 

Anam, Khoirul. 2017. “Strategi Pembelajaran Tauhid Bagi Penyandang 

Tunarungu (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Khoiru Ummah di 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Dr. Utsman, M.Pd Dosen Pembimbing II Dra. Liliek Desmawati, 

M.Pd. 

Kata kunci: Strategi, Tauhid, Tunarungu 

 Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan agama bagi 

penyandang tunarungu di Pondok Pesantren Khoiru Ummah. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: (1) strategi pembelajaran Tauhid bagi tunarungu (2) faktor 

pendukung dan penghambat pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 

Mendeskripsikan strategi pembelajaran tauhid bagi penyandang tunarungu di 

Pondok Pesantren Khoiru Ummah (2) Mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat pembelajaran tauhid bagi penyandang tunarungu di Pondok pesantren 

Khoiru Ummah. 

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara 

objektif suatu strategi yang diterapkan dalam pembelajaran tauhid bagi penyandang 

tunarungu di Pondok Pesantren Khoiru Ummah di Kota Semarang Jawa Tengah. 

Lokasi penelitian ini di Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 13 Wonosari Ngaliyan 

Semarang (belakang BPKP Jateng). Subyek penelitian berjumlah 10 orang yaitu 6 

warga belajar dan 3 orang pendidik dan 1 orang pengasuh pondok pesantren. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini: 1) Proses strategi 

pembelajaran ada lima unsur: a) konsep yaitu melakukan pendektan internal 

tunarungu b) pendekatan, pendekatan pembelajaran menggnakan terpusat pada 

masalah c) metode, Bahasa isyarat d) teknik, dengan ceramah, e) taktik setiap 

pendidik berbeda-beda 2) faktor pendukungnya kesemangatan tunarungu dalam 

belajar, faktor penghambat keluarga yang belum paham program pembelajaran 

tauhid . 

Simpulan penelitian ini adalah strategi pembelajaran tauhid pada 

penyandang tunarungu memiiliki lima tahapan yaitu konsep, pendekatan, metode 

teknik, dan taktik. Saran yang dapat di sampaikan yaitu pada tahun ajaran baru 

diharapkan adanya poster atau pamflet dengan tujuan untuk memberi gambaran 

umum pondok serta menjadi daya tarik wali santri sebagai rekomendasi pendidikan 

untuk anaknya.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Termaktub dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pendidikan 

hakikatnya 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, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Pentingnya agama bagi manusia sehingga menurut keterangan tersebut 

yang harus pertama dimiliki oleh peserta didik adalah memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 

dijelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

(Muchsin, 2010: 7). 

Pendidikan agama bukan hanya pendidikan yang dipelajari materinya saja, 

bukan juga sebuah buku yang hanya terus menerus dibaca ataupun dihafal sehingga 

mengakibatkan pendidikan agama menjadi pelajaran teoritis, tetapi bagaimana 

pendidikan agama menjadi pengamalan atau penghayatan terhadap nilai agama itu 

sendiri (Subakti, 2011: 5). Maka pendidikan agama
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adalah pendidikan terlengkap dibandingkan dengan pendidikan umum lainnya 

karena pendidikan agama mencakup keseluruhan hidup manusia dan akan 

membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Landasan dasar dan inti ajaran Islam adalah Tauhid, yang membedakan 

manusia itu muslim atau kafir, musyrik atau dahriyyin (orang yang tidak percaya 

adanya Tuhan). Tetapi perbedaan antara percaya dan yang tidak percaya bukan 

hanya terletak pada kalimah syahadah. Kekuatan sesungguhnya terletak pada 

penerimaan secara sadar dan mutlak terhadap ajaran Islam dan penerapannya di 

dalam kehidupan nyata. Tanpa itu manusia tidak dapat menyadari pentingnya ajaran 

islam. Jika manusia mengerti makna tauhid, maka akan membuat manusia dapat 

menghindari setiap bentuk keingkaran, atheisme dan polytheisme (Elmubarok, 

2011: 8). 

Pendidikan agama tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang 

normal, anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus juga berhak mendapatkan 

pendidikan agama. Pendidikan agama ini penting bagi anak berkebutuhan khusus, 

karena mengingat perilaku dan tindakan mereka terkadang dapat membahayakan 

orang lain maupun diri sendiri. Dengan agama, mereka dapat mengontrol perilaku 

mereka, pemberian pendidikan agama pada anak berkebutuhan khusus terbukti 

mampu membawa perubahan yang positif. Tak hanya di lingkungan keluarga tetapi 

juga di lingkungan masyarakat (Pratiwi, 2013: 23). 

Menurut penelitian Sulastri dalam jurnal pendidikan islam volume 8, 

nomor 1, Juni 2016 halaman 22 mengemukakan bahwa:  

“Anak tunarungu tidaklah sama dengan anak normal, pada anak tunarungu 

dalam pembelajaran tidak banyak bertanya. Pada saat guru menerangkan 
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materi tentang iman kepada Allah, anak tunarungu tidak bertanya-tanya 

siapa Allah? Metode yang digunakan guru adalah metode ceramah, yaitu 

guru menerangkan langit, gunung, bumi, dan seluruh alam semesta yang 

menciptakan Allah” 
 

Menurut jurnal tersebut bahwa dalam pembelajaran agama islam di SLB 

guru hanya menerangkan ciptaan Allah saja tetapi tidak menerangkan bagaimana 

bisa mengenal Allah secara utuh, sehingga problematika dilapangan bahwa para 

penyandang tunarungu untuk memahami konsep ketuhanan mempunyai kesulitan, 

ketika ditanya Allah ada berapa? Maka mereka akan menjawab bahwa Allah itu 

lebih dari satu dan karena mereka memperoleh informasi hanya dari visual saja 

sering melihat dimana ada asma Allah disitu pula ada Nabi Muhammad ada yang 

beranggapan Allah dan Nabi Muhammad adalah suami dan istri. 

 Maka dari itu perlu wadah bagi anak berkebutuhan khusus untuk 

memperoleh sarana pendidikan agama, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

Pasal 13 ayat 1 tentang sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa satuan 

pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan 

pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Sutarto, 

2007: 2). Menurut Shofwan dalam penelitiannya tentang pendidikan alternatif. 

Jurnal volume 1, nomor 1, Maret 2014 halaman 53 mengemukakan : 
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“Melalui pendidikan alternatif dirasa dapat menjawab berbagai masalah 

kelemahan tentang pendidikan yang terjadi di Indonesia untuk seluruh 

masyarakat Indonesia, baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin 

yang semuanya memerlukan kedudukan yang sama dalam bidang 

pendidikan” 

. 
Berbicara mengenai pendidikan alternatif, pembinaan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus terutama tunarungu mengharuskan mereka mempunyai 

pendidikan alternatife yang dapat mereka jadikan bekal hidup bermasyarakat. Salah 

satu pendidikan alternatife itu adalah pesantren yang memberdayakan kaum 

tunarungu sebagai obyek pengajaran, salah satu nya adalah pendidikan agama yang 

berbasis masjid yang sudah ada di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta, 

Bandung, Yogyakarta, dan Semarang. Sistem pengajarannya cukup unik, metode 

pembelajarannya menggunakan bahasa isyarat sebagai komunikasinya, para 

tunarungu lemah dalam pembicaraan dan pendengaran sehingga mereka susah 

dalam memperoleh informasi maka dari itu penyampaian informasi menggunakan 

teknik khusus dengan bahasa isyarat. tunarungu tidak hanya belajar secara teori saja 

melainkan mereka diajak juga untuk menyampaikan kepada kaum mereka sesama 

tunarungu dan orang-orang yang normal sekalipun, biasanya mereka iktikaf 

dimasjid-masjid dalam kurun waktu tertentu tiga hari, empat puluh hari, bahkan 

empat bulan tergantung kesiapan mereka masing-masing. Tidak sembarangan yang 

menjadi pengajar bagi anak tunarungu ini sebelumnya para pengajar harus memiliki 

kompetensi bahasa nonverbal (bahasa isyarat) untuk menyalurkan pesan yang akan 

disampaikan, di sana tunarungu tidak hanya menjadi pembelajar tetapi juga dibekali 

bagaimana menyampaikan pentingnya agama kepada umat yang diterjemahkan 

oleh mutarjim (penerjemah). 
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Mengingat keterbatasan dan hambatan yang dialami anak tunarungu 

tersebut, diperlukan strategi tersendiri untuk memberikan pendidikan agama bagi 

mereka. Dalam praktek di lapangan, pendidikan agama bagi anak berkebutuhan 

khusus khususnya anak tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menemui 

berbagai hambatan. Menurut penelitian Taruna dalam jurnal Analisa volume 8, 

nomor 1, Juni 2010 halaman 140 mengemukakan bahwa:  

“Kurang profesionalnya guru agama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 

aspek bidang studi yang disampaikan bukan pada bidang studinya, hal ini 

terdapat pada guru agama Islam yang bukan dari lulusan Pendidikan Luar 

Biasa dan berkaitan dengan kompetensi guru agama dari aspek kompetensi 

pedagogik dalam mempersiapkan pembelajaran nampak masih kurang 

maksimal, hal ini dikarenakan semua guru agama di SLB belum menyusun 

kurikulum maupun RPP (Rencana Program Pembelajaran) tersendiri dan 

masih berpegang pada kurikulum untuk sekolah normal” 

 
Kompetensi guru di pendidikan formal terhadap penguasaan penyampian 

materi agama kepada para penyandang tunarungu belum mewadahi, sehingga 

menjadikan faktor penghambat dalam pembelajaran yang berakibat kepada 

kurangnya kepahaman yang mereka dapatkan, maka perlu adanya suatu lembaga 

keagamaan yang memberdayakan mereka secara khusus dengan metode yang 

efektif dan efisien. 

Pondok Pesantren Khoiru Ummah Semarang adalah salah satu dari 

beberapa pondok yang memberikan pembelajaran tauhid bagi tunarungu, dari 

pondok pesantren itulah mereka belajar mulai dari nol tentang ke-Tahuidan, tata 

cara sholat (fiqih) dan pendalaman ilmu agama yang lainnya, mereka juga di bina 

dalam memakmurkan masjid, setiap tahunnya dari Pondok Pesantren Khoiru 

Ummah tunarungu diajak studi banding ke daerah-daerah yang memiliki 
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penyandang tunarungu yang cukup banyak dan mereka sama-sama fikir kaum 

tunarungu bisa belajar mengenal Allah. 

Menurut permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahasnya 

dengan judul skripsi: STRATEGI PEMBELAJARAN TAUHID BAGI 

PENYANDANG TUNARUNGU (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Khoiru 

Ummah di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang) 

1.1. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumusakan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pembelajaran tauhid yang diajarkan bagi penyandang 

tunarungu?   

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran Tauhid? 

1.2. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian penulis merujuk pada permasalahan adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan strategi pembelajaran tauhid yang diajarkan bagi penyandang 

tunarungu.  

2. Mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembelajaran Tauhid. 

1.3. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan adanya kebermanfaatan baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1.3.1. Manfaat secara teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan serta dapat menambah kontribusi dalam pengembangan kajian teori 

mengenai pembelajaran tauhid bagi penyandang tunarungu. 

1.3.2. Manfaat praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak yang berkaitan, antara lain.  

1.3.2.1. Bagi pondok: penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi 

penyelenggara pembelajaran agama kaum tunarungu untuk terciptanya 

pembelajaran yang efektif. 

1.3.2.2. Bagi Dinas Pendidikan: dengan adanya penelitian ini diharapkan dinas 

terkait memberi perhatian khusus dalam memfasilitasi mereka 

1.3.2.3. Bagi pendidik: penelitian ini diharapkan menjadi strategi dalam 

pembelajaran agama bagi penyandang tunarungu. 

1.3.2.4. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi 

mengadakan penelitian serupa. 

1.4. Penegasan Istilah 

1.4.1. Strategi Pembelajaran 

Strategi merupakan garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar menagajar, 

strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, anak-anak didik 

dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan Nurhalim (2011: 1) sedangkan menurut (Robin, 1995: 1) menambahkan 

strategi dapat dikatakan merupakan suatu konsep yang luas dan yang memiliki 
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berbagai dimensi, antara lain inovasi, differensiasi, cakupan, sasaran, lokasi dan 

dimensi biaya. Sedangkan menurut Gerlach dan Ely dalam Hamdani (2011: 56) 

menyatakan strategi pembelajaran adalah keseluruhan metode dan prosedur yang 

menitik beratkan pada kegiatan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Dharma (2008: 6) mengemukakan bahwa suatu 

strategi pembelajaran yang diterapkan pendidik akan tergantung pada pendekatan 

yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan 

berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran 

pendekatan dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, 

dan penggunaan teknik itu setiap pendidik memiliki taktik yang mungkin berbeda 

antara pendidik yang satu dengan yang lain.  

 Jadi, dalam menetapkan strategi dalam pembelajaran yang baik perlu 

adanya langkah-langkah yang tepat diantaranya menetapkan pendekatan, metode, 

teknik dan taktik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

1.4.2. Tauhid 

Tauhid merupakan pengetahuan, kesaksian, keyakinan dan keimanan 

manusia terhadap ke-Esaan Tuhan dengan segala sifat kesempurnaanNya, diikuti 

dengan keyakinan bahwa dia tidak berpasangan, sempurna tiada tara, penyandang 

atribut ke-Tuhanan dan kekuasaan mutlak atas seluruh makhluk (Elmubarok dkk, 

2011: 8). 

Menurut Fauzan (2000: 19) Tauhid adalah meyakini ke-Esaan Allah dalam 

rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan 

sifat-sifatnya sedangkan menurut Khunaifi (2015: 4) tauhid memiliki arti mengajak 
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atau menganjurkan seluruh umat manusia untuk mengesakan Allah SWT secara 

benar dan murni. 

1.4.3. Penyandang Tunarungu 

Orang atau anak dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar 

atau kurang mampu mendengar suara (Somadi dan Hernawati, 2001: 26). Adapun 

menurut Dwidjosumanto (1988) tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan 

kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap 

berbagai perangsng terutama melalui indera pendengaran. Senada dengan pendapat 

Salim (1984: 9) menerangkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami 

kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh 

kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran. 

Sehingga mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangan bahasanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

2.1.1. Konsep Strategi Pembelajaran 

Strategi berasal dari bahasa Yunani stratagos yang artinya ilmu para 

jendral untuk memenangkan suatu pertempuran dengan menggunakan sumberdaya 

yang terbatas. Stratagos ditentukan setelah mengetahui kekuatan, kelemahan 

lawan, dukungan yang mungkin diperoleh dan kesulitan yang mungkin timbul 

Nurhalim (2011: 1). Menurut pendapat Sanjaya dalam Sutirman (2013: 21) strategi 

pembelajaran memiliki arti sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan 

atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut 

Majid (2013: 3) bahwa strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan 

ditetapkan secara sengaja untuk melakukan tindakan. Senada dengan itu menurut 

Kemp dalam Sanjaya (2008: 126) dalam penelitian Gunandi Jurnal volume 2 no 3 

Tahun 2014 mengemukakan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan 

perencanaan belajar mengajar yang diatur untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Dilihat dari pengertiannya, strategi pembelajaran dibagi menjadi 

dua artian dalam pengertian sempit dan luas. Menurut Nasution dalam jurnal iqro’ 

volume 10, nomor 1, Tahun 2016 mengemukakan bahwa:
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“Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian 

secara sempit dan pengertian secara luas.   Dalam pengertian sempit bahwa 

istilah strategi itu dapat sama dengan pengertian metode  yaitu sama-sama 

merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pengertian luas 

sebagaimana dikemukakan Newman dan Logan (Abin Syamsuddin 

Makmun, 2003) mengemukakan  empat unsur strategi dari setiap kegiatan, 

yaitu: (a) Mengidentifikasi  dan  menetapkan  spesifikasi  dan  kualifikasi  

hasil (output) dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan 

mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 

(b) mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way) 

yang paling efektif untuk mencapai sasaran. (c) mempertimbangkan  dan 

menetapkan  langkah-langkah  (steps)  yang akan dtempuh sejak titik awal 

sampai dengan sasaran. (d) mempertimbangkan dan  menetapkan  tolok  

ukur  (criteria)  dan  patokan  ukuran (standar) untuk mengukur dan menilai 

taraf keberhasilan (achievement) usaha” 

  

Strategi pembelajaran menurut Yaumi dalam Jurnal volume 2, nomor 1, 

Tahun 2015 halaman 188 mengemukakan ada dua definisi konsep strategi 

pembelajaran: 

“Definisi pertama disebut dengan strategi pembelajaran makro dan yang 

kedua disebut strategi pembelajaran mikro. Selanjutnya, strategi 

pembelajaran makro adalah berbagai aspek untuk memilih strategi 

penyampaian, urutan, dan pengelompokkan rumpun (cluster) isi, 

menggambarkan komponen belajar yang dimasukan dalam pembelajaran, 

menentukan bagaimana peserta didik dikelompokkan selama 

pembelajaran, mengembangkan struktur pelajaran, dan menyeleksi media 

dalam menyampaikan pembelajaran. Sedangkan, strategi mikro adalah 

berbagai aktivitas pembelajaran, seperti diskusi kelompok, membaca 

independen, studi kasus, ceramah, simulasi komputer, lembar kerja, projek 

kelompok kooperatif, dan sebagainya (Dick dan Carey, 2005)” 

 

Menurut Dharma (2008: 6) mengemukakan bahwa: 

 

“Suatu strategi pembelajaran yang diterapkan pendidik akan tergantung 

pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan 

strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya 

menjalankan metode pembelajaran guru dapat menentukan teknik yang 

dianggapnya relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap 

pendidik memiliki taktik yang mungkin berbeda antara pendidik yang satu 

dengan yang lain”  
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 Jadi, dalam menetapkan strategi dalam pembelajaran yang baik perlu 

adanya langkah-langkah yang tepat diantaranya menetapkan pendekatan, metode, 

teknik dan taktik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2.1.2. Pendekatan Pembelajaran 

Pembelajaran bukan saja mentransfer pengetahuan kepada warga belajar 

tanpa memperhatikan kondisi yang dialami oleh warga belajar, manusia bukanlah 

robot yang bisa diatur seenaknya, manusia bukan juga binatang yang dengan mudah 

disuruh-suruh semau kita tetapi harus adanya pendekatan dalam pembelajaran yang 

harus dipelajari oleh setiap pendidik, agar proses pembelajaran menjadi lancar dan 

sukses karena manusia dikaruniai akal, dengan akal tersebut manusia dapat 

berpikir, mana yang terbaik atau yang buruk untuknya, mana yang boleh dan mana 

yang tidak boleh untuk dilakukan. 

Setiap manusia mempunyai masalah sendiri-sendiri, yang mana cara dan 

penanganannya memerlukan pembedaan setiap individu. Dibutuhkan suatu 

keahlian khusus bagi seorang guru untuk memahami segala situasi yang terjadi pada 

warga belajarnya. Strategi dalam pembelajaran yang digunakan oleh pendidik 

sangat menentukan hasil dari sebuah pembelajaran tersebut. Pendekatan 

pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang 

sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan 

dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu (Mustaqim, 

2009: 72). 
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Menurut Nurhalim (2011: 69) menjelaskan bahwa warga belajar 

pendidikan nonformal terutama yang tidak pernah sekolah maupun yang drop out, 

cenderung memiliki sikap-sikap psikologis dan khas, karena itu untuk menarik 

minat belajar mereka sebaiknya diberikan bahan pelajaran yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. Didalam hal ini ada empat pokok pendekatan 

menurut Nurhalim (2011: 69) yang dapat dipergunakan untuk pembelajaran 

pendidikan nonformal, diantaranya adalah pendekatan terpusat pada masalah, 

pendekatan proyegtif, dan pendekatan perwujudan diri, berikut akan dijabarkan dari 

beberapa pendekatan yang dipergunakan untuk pendidikan nonformal 

2.1.2.1. Pendekatan yang Terpusat Pada Masalah 

Kurikulum pada pendekatan ini mengarah pada pengetahuan warga belajar 

pada masalah kehidupan mereka sehari-hari agar dapat menunjukkan bahwa 

pengetahuan yang diajarkan itu mempunyai relevansi dan manfaat terhadap 

kehidupan mereka. Selain itu mereka mendorong untuk percaya pada kemampuan 

sendiri dan dilibatkan langsung pada masalah yang dihadapi, karena motivasinya 

untuk belajar masih kurang. Kelebihan pendekatan yang terpusat pada masalah ini 

yakni lebih mementingkan masalah yang dianggap paling urgen atau darurat, 

sehingga masalah yang dianggap urgent tersebut dapat selesai dengan waktu yang 

cepat karena warga belajar dapat lebih fokus dapat menyelesaikannya tetapi 

pendekatan ini juga memiliki kelemahan yaitu  masalah pendidikan nonformal yang 

lain terkesampingkan oleh masalah yang dianggap urgent. 

Kelompok diskusi dalam pemikiran yang kritis sangat penting 

keberadaanya dalam pendekatan yang terpusat pada masalah ini, partisipasi 
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individu sangat diarapkan di dalam diskusi sehingga terjadi hubungan antara guru 

dan anggota kelompok/warga belajar, sehingga guru atau pendidik dapat 

mengetahui permasalahan yang ada dalam kegiatan belajar pendidikan nonformal 

dan juga terjadi hubungan saling percaya antar peserta didik dengan fasilitator, 

begitu juga sesama peserta didik. 

2.1.2.2. Pendekatan proyektif 

Pendekatan Proyektif adalah suatu pendekatan yang menggunakan diskusi 

tentang perilaku beberapa tokoh dalam suatu cerita pendek atau sandiwara yang 

melibatkan keadilan tertentu. Dalam tes-tes kepribadian denga pendekatan 

proyektif, individu memberikan respon pada stimulus yang tidak terstruktur dan 

ambigu, dimana hal ini berbeda dengan tes objetif yang memuat beberapa 

pertanyaan berstruktur. Sehingga diharapkan dengan menggunakan tes proyektif, 

individu secara tidak sadar akan mengungkap dan menggambarkan struktur dan 

dinamika kepribadiannya. Pendekatan proyektif ini membantu menemukan sudut 

pandang baru untuk melihat permasalahan secara lebih jelas.  

Melalui pendekatan proyektif ini, para pendengar dapat terancang untuk 

memberikan komentar sesuai dengan pengalamannya dan dengan cara demikian dia 

merasa aman secara psikologis. Pendekatan ini dipakai secara lebih luas di Turki 

dengan mengembangkan delapan kurikulum pendidikan fungsional sebagai strategi 

dasarnya, digunakan “cerita terbukti”. Ciri-ciri cerita ini sangat mencolok, 

kontrovesial, singkat dan terpusat pada pokok masalah. Maupun isinya ialah 

menggambarkan tokoh-tokoh yang dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dalam kurikulum Turki ini menekankan pada diskusi perasaan, sikap, kepercayaan 

dan nilai. Sedangkan Thailand antara lain mencakup penelaahan taraf perasaan.  

2.1.2.3. Pendekatan Perwujudan Diri 

Istilah ini sebagaimana yang dipergunakan oleh Maslow menggambarkan 

manusia secara utuh. Sebagaimana juga pertumbuhan pendidikan mewujudkan diri 

sendiri (aktualisasi diri) sebaiknya dialami sendiri tanpa harus dipaksa atau dibantu 

orang lain, meskipun dibantu masih dalam tahap proses dimana masih dalam bentuk 

memotivasi untuk mencapai aktualisasi diri. 

Ada empat ciri pendidikan aktualisasi diri, keempat ciri kunci itu akan 

menggambarkan beberapa tujuan dan pemikiran dengan menekankan pada: (1) 

proses terpusat pada dan ditimbulkan oleh warga belajar: pendekatan ini dimulai 

dengan kepercayaan yang kuat akan kemampuan setiap individu untuk menata 

kembali kehidupan sendiri, (2) belajar antara teman sekelompok (peer learning): 

dimulai dengan mengadakan hubungan saling percaya mempercayai antara 

fasilitator dan warga belajar. Rasa saling mempercayai antara fasilitator dan peserta 

didik, merupakan persyaratan mutlak diperlukan untuk mengerahkan proses 

pertumbuhan kelompok. Dalam hal ini fasilitator harus menganggap anggota 

kelompoknya sebagai teman sejawat. (3) membantu timbulnya “self concept” yang 

positif: yaitu cara seseorang melihat dirinya sendiri serta sampai tingkat mana 

dirinya sebagai pembawa perubahan Maslow mngatakan bahwa seseorang yang 

bermotivasi untuk berkembang akan menyelesaikan persoalan yang bertentangan 

sendiri dengan mengarahkan ke dalam (mencari dirinya sendiri), (4) imaginasi yang 

kreatif: imaginasi yang kreatif adalah penggunaan daya khayal secara penuh 
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melalui analisa fakta rasional. Tujuannya adalah mengubah warga belajar dari 

menerima pesan secara pasif menjadi komunikator dan pembuat keputusan yang 

adil. Ketrampilan fasilitator terletak pada penggunaan pengalaman hidup warga 

belajar sebagai suatu sumber. Fasilitator yang trampil akan mulai dari warga belajar 

berada dan membantu mereka bergerak ke tempat dimana dominan sebagai 

pendidik tradisional. 

2.1.3. Metode Pembelajaran Pendidikan Nonformal 

Setiap pembelajaran mempunyai cara (metode) yang berbeda-beda dalam 

menyampaikan kepada warga belajar untuk mencapai tujuan tertentu, Sutarto 

(2007: 56) mengatakan berbeda dengan metode yang banyak dipergunakan dalam 

pendidikan formal di sekolah, maka dalam program pendidikan nonformal dipakai 

dan dikembangkan metode-metode pendidikan yang lebih banyak memberikan 

kebebasan kepada peserta didik/warga belajar untuk bisa mengembangkan minat 

dan bakatnya dalam waktu yang singkat agar pengembangan minat dan bakat 

tersebut dapat segera dimanfaatkan. Houle dalam Nurhalim (2011: 76) 

mengartikan:  

“Metode adalah suatu cara belajar mengajar yang disusun dan sistematik 

sedangkan menurut wendel, istilah metode ada dua, yaitu metod= metode 

dan methode= teknik, istilah metod menunjukan kerangka kerja dan 

dengan pikiran yang mendasari digunakan teknik-teknik pendidikan, dan 

method menunjuk teknik khusus yang digunakan yang digunakan dalam 

penyelenggaraan belajar mengajar” 

  

Disimpulkan bahwa metode merupakan cara pendidik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, dalam prakteknya antara metode pendidikan nonformal berbeda 

dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal lebih memberikan kebebasan 
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peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat dalam waktu yang relatif 

singkat. 

Metode sangat berperan penting dalam pengajaran karena menentukan 

tercapai atau tidaknya suatu tujuan pembelajaran, maka dari itu pendidik harus 

mengetahui dan memahami kedudukan metode dalam pembelajaran. Mustakim 

(2009: 113) menyatakan bahwa ada tiga kedudukan dalam metode belajar mengajar 

yaitu metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran dan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pertama, metode sebagai alat motivasi 

ekstrinsik: Sardiman dalam Nurhalim (2011: 77) menyatakan bahwa motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi, karena adanaya perangsang 

dari luar. Karena ini, metode berfungsi sebagai alat perangsang dan luar yang dapat 

membangkitkan belajar sesorang. Dalam mengajar, pendidik jarang sekali 

menggunakan satu metode karena mereka menyadari bahwa semua metode ada 

kebaikan dan kelemahan. Mengguanakan satu metode tidak akan membangkitkan 

suasana kelas dan cenderung membosankan yang berakibat pada kurang semangat 

dalam belajar. Penggunaan bermacam-macam metode dapat dijadikan sebagai 

media dalam motivasi ekstrinsik dan dapat membanguan suasana kelas. 

Kedua, metode sebagai strategi pengajaran: dalam kegiatan belajar 

mengajar, tidak semua peserta didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang 

relative lama. Daya serap peserta didik terhadap bahan yang diberikan juga 

bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Faktor 

intelegensi mempengaruhi daya serap peserta didik terhadap bahan pelajaran yang 

diberikan oleh pendidik. Cepat lambatnya penerimaan peserta didik terhadap bahan 
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pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga 

penguasaan penuh dapat tercapai. 

Terhadap perbedaan daya serap peserta didik tersebut, memerlukan 

strategi pengajaran yang tepat. Metode lah salah satu jawabannya. Untuk 

sekolompok peserta boleh jadi mereka mudah menyerap bahan pelajaran bila 

pendidik menggunakan metode tanya jawab, tetapi untuk sekomopok peserta didik 

yang lain mereka mudah menyerap bahan pelajaran bila pendidik menggunakan 

metode demonstrasi atau metode eksperimen. Salah satu langkah untuk memiliki 

strategi yang efektif adalah pendidik harus menguasai teknik-teknik penyajian atau 

biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, mertode mengajar adalah 

strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan: tujuan dari kegiatan 

belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen yang 

lainnya tidak diperlukan. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah 

salah satu alat untuk mencapai tujuan, dengan memanfaatkan metode secara akurat, 

pendidikan akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode adalah pelicin jalan 

pembelajaran menuju tujuan. Ketika tujuan dirumuskan agar peserta didik memiliki 

ketrampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan. 

Antara metode dan tujuan jangan bertolak belakang. Artinya, metode harus 

menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Bila tidak, maka akan sia-sia lah 

perumusan tujuan tersebut. apa artinya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

tanpa mengindahkan tujuan. Sebaiknya pendidik menggunakan metode yang dapat 
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menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang 

efektif untuk mencapai tujuan pengajar. 

Sutarto (2007: 56) menyatakan bahwa pendidikan nonformal berbeda 

dengan pendidikan formal, maka dalam pendidikan nonformal dipakai dan 

dikembangkan metode-metode pendidikan yang lebih banyak memberikan 

kebebasan kepada peserta didik/warga belajar utuk bisa mengembangkan minat dan 

bakatnya dalam waktu yang singkat agar pengembangan minat dan bakat tersebut 

dapat dimanfaatkan. Dalam hubungan ini dikenal dengan adanya berbagai macam 

bentuk metode pendidikan nonformal, yang memakainya sudah barang tentu harus 

disesuaikan dengan situasi dan kondis yang dihadapi. Misalnya situasi dan kondisi 

jumlah dan usia serta jenis kelamin warga belajar, status dan peranan serta 

minat/kepentingan warga belajar, juga dengan waktu, tempat, sarana dan dana yang 

tersedia untuk program kegiatan tersebut. 

Ada beberapa macam metode pembelajaran menurut Rifa’i (2009: 101) 

ada sepuluh macam metode pembelajaran pendidikan nonfromal: (1) curah 

pendapat (brainstorming) (2) buzz group, (3) studi kasus, (4) demonstrasi, (5) 

diskusi kelompok, (6) ceramah bervariasi, (7) diskusi panel bervariasi, (8) bermain 

peran, (9) seminar, 10) kelompok kerja. Berkaitan dengan metode pembelajaran, 

berdasarkan pendapat Rifai, (2009: 101) dapat dijelaskan sepuluh metode 

pembelajaran tersebut, curah pendapat adalah pendidik menyampaiakan masalah 

kepada paritispan untuk memperoleh berbagai saran alternatife pemecahan, Buzz 

group merupakan kelompok dibagi dalam sekelompok kecil untuk mendiskusikan 

sesuatu, Studi Kasus berisi mengenai informasi yang berkaitan dengan situasi nyata 
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yang disampaikan kepada paritisipan, demonstrasi terdiri dari satu orang atau lebih 

mendemonstrasikan kegiatan tertentu, diskusi kelompok terdiri dari sekumpulan 

individu yang membahas topik tertentu, ceramah bervariasi diskusi bebas yang 

melibatkan seluruh partisian, diskusi panel bervariasi merupakan diskusi terbuka 

yang diikuti dengan segera, bermain peran situasi masalah dimainkan secara 

ringkas dan mengidentifikasi individu ke dalam watak pelaku, seminar adalah 

sekelompok orang bertemu untuk mengkaji hasil penelitian dibawah kepemipinan 

pakar, kelompok kerja dibagi kedalam kelompok kecil untuk melaksanakan tugas-

tugas dari pendidik.   

2.1.4. Teknik Pembelajaran  

Sutirman (2013: 21) menyatakan bahwa teknik adalah penjabaran dari 

metode dan teknik merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam rangka 

mengimplimentasikan suatu metode. Misalkan, pengggunaan metode ceramah pada 

kelas dengan jumlah warga belajar yang relatif banyak membutuhkan teknik 

tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode 

ceramah pada kelas yang warga belajarnya terbatas. Demikian pula dengan metode 

diskusi perlu digunakan teknik tersendiri pada kelas yang warga belajarnya 

tergolong aktif dengan kelas yang siswa nya yang tergolong pasif. Dalam hal ini, 

guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. 

Joyce (2011: 90) dalam Sutirman (2013: 21) menyatakan bahwa gaya 

pengajaran merupakan pola berfikir dan berinteraksi yang dipelajari dalam berbagai 

bidang, gaya merupakan dasar teknis untuk suatu pekerjaan, dan setiap orang 

mempunyai gaya yang berbeda. Pemilihan teknik pembelajaran adalah sangat 
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tergantung pada pertimbangan tujuan pembelajaran, ketersediaan sarana prasarana 

belajar, dan gaya partisipan. Sebisa mungkin pendidik menggunakan teknik 

pembelajaran yang mampu mendorong partisipasi partisipan di dalam proses 

pembelajaran (Rifai, 2009: 101). 

2.1.5. Taktik Pembelajaran 

Menurut Dharma (2008: 6) Taktik adalah gaya seseorang dalam 

melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya lebih individual, 

walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan 

kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda, 

misalnya dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar 

materi yang disampaikan mudah dipahami.  

2.2. Pengertian Tauhid 

2.2.1. Konsep Tauhid 

Tauhid merupakan inti dari ajaran islam, dengan belajar islam mengetahui 

mengenai ke-Esaan tuhan bahwa tuhan itu tidak beranak dan diperanakan, Laa 

ilahailallah adalah lambang atau kalimat Tauhid, menurut Elmubarok (2011: 8) 

kalimat yang agung ini dari dua makna yakni: (a) la ilah atau nafi (negasi) yang 

berarti peniadaan semua ketuhanan selain Allah, (b) illa Allah atau makna itsbat 

(afirmasi) yang berarti pernyataan bahwa ketuhanan itu semata-mata hanya untuk 

Allah. Dialah satu-satunya Tuhan sebenarnya sedangkan tuhan-tuhan lain yang 

disembah manusia adalah tuhan palsu dan batil, yang diciptakan oeleh kejahilan 

dan takhayul. Menurut Shalih (1998: 19) Tauhid adalah meyakini ke-Esaan dalam 

rububiah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan 
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sifat-sifatnya. Sedangkan menurut Khunaifi (2015: 49) menyatakan bahwa secara 

etimologi istilah Tauhid berasal dari Bahasa Arab dari akar kata wahida-yuhidu-

tauhidan. Kata wahida itu sendiri dalam Bahasa Arab artinya esa. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Tauhid merupakan ke-Esaan Allah SWT yang maha satu tidak beranak dan 

diperanakkan serta tiada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Istilah tauhid 

dalam bentuk masdar tidak pernah pernah digunakan secara jelas di dalam Al-

Qur’an, hanya akar katanya saja yakni wahida dan ahad. Menurut Elmubarok 

(2011: 8) menyatakan bahwa : 

“Tauhid adalah pengetahuan, kesaksian, dan keyakinan dan keimanan 

manusia terhadap keesaaan tuhan dengan segala sifat kesempurnaan dan 

ke-Esaan, diikuti dengan keyakinan bahwa ia tidak berpasangan, sempurna 

tiada tara, penyandang atribut ketuhanan dan kekuasaan-kekusaaan mutlak 

atas seluruh makhluk” 

 

Secara umum Tauhid (meyakini ke-Esaan Tuhan) memilik tingkatan-

tingkatan kepercayaan yang berbeda-beda setiap individu tergantung seberapa 

besar iman sesorang terhadap keyakinan kepada Tuhan. Menurut Elmubarok, 

(2011: 9) tingkatan-tingkatan Tauhid yang meliputi Tauhid Rububiyah, Tauhid 

Mulkiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Ubudiyah. 

 Tauhid Rububiyah secara etimologis kata rububiyah berasal dari akar kata 

rabb. Kata rabb ini sebenarnya mempunyai banyak arti antara lain menumbuhkan, 

mengembangkan, mencipta, memelihara, memperbaiki, mengelola, memiliki dan 

lain-lain. Maka secara terminologis Tauhid Rububiyah ialah keyakinan bahwa 

Allah SWT adalah Tuhan pencipta semua makhluk dan alam semesta. Dialah yang 

memelihara makhluknya dan memberikan serta mengendalikan segala urusan, 
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dialah yang memberi manfaat dan mafsadat, penganugrahan kemuliaan dan 

kehinaan. Khunaifi (2015: 78) menambahkan Tauhid Rububiah mencakup dimensi-

dimensi keimanan berikut ini: pertama, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah 

yang bersifat umum. Kedua, beriman pada takdir Allah. Ketiga, beriman kepada 

dzat Allah. 

Tauhid Mulkiyah secara Kata mulkiyah berasal dari akar kata malaka. Isim 

failnya dapat dibaca dengan dua macam cara 1) malik dengan huruf mim dibaca 

panjang, berarti memiliki. 2) malik dengan huruf mim dibaca panjang, berarti yang 

menguasai. Syekh Ahmad Mustafa al Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan 

bahwa kata malik dengan huruf mim panjang berarti yang memiliki adalah lebih 

sempit maknanya dari pada kata malik dengan huruf mim pendek, berarti yang 

mnguasai. Karena memiiki belum tentu mnguasai, sedangkan menguasai barang 

tentu memiliki. Terminologis adalah suatu keyakinan bahwa Allah SWT adaah 

satu-satunya tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk dan alam 

semesta. Oleh karena itu Allah disebut sebagai raja alam semesta. Ia berhak dan 

bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya terhadap alam semesta tersebut. 

Tauhid Uluhiyah kata Uluhiyah adalah mashdar dari kata alaha yang 

mempunyai arti tentram, tenang, lindungan, cinta dan sembah. Namun makna yang 

paling mendasar adalah ‘abada, yang hamba sahaya (‘abdun), patuh dan tunduk 

(‘ibadah), yang mulia dan agung (al-ma’bad) selalu mengikutunya (‘abadabih). 

Jadi seseorang yang hambakan diri kepada Allah maka ia harus mengikuti, 

mengagungkan, memuliakan, mematuhi dan tunduk kepadanya serta bersedia utuk 

mengorbankan kemerdekaannya. Dengan demikian Tauhid Uluhiya merupakan 
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keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya tuhan yang patut dijadikan illah 

yang harus dipatuhi, ditaati, diagungkan dan dimuliakan. 

Tauhid kata Ubudiyah berasal dari akar ‘abada yang berarti menyembah, 

mengabdi menjadi hamba sahaya, taat, dipatuhi, memuja, yang diagungkan (al 

Ma’bud). Dari akar kata diatas maka diketahui bahwa Tahud Ubudiyah adalah suatu 

keyakinan bahwasanya Allah SWT. Merupakan tuhan yang patut disembah, ditaati, 

dipatuhi, dipuja manusia melainkan Allah semata, dia adalah tempat semua 

makhluk menghambakan diri dan beribadah kepadanya. 

2.2.2. Nama-nama Lain Ilmu Tauhid 

Istilah tauhid merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi seorang muslim, 

tetapi dalam hal ini setiap muslim belum memahami istilah tauhid secara baik. 

Mungkin dikarenakan kata tauhid terdengar memiliki makna atau arti yang cukup 

kompleks, maka dari itu dapat dijelaskan mengenai makna-makna lain dari ilmu 

tauhid agar setiap kita dapat memahami tauhid secara jelas. Menurut Khumaidi, 

(2015: 54) menjelaskan bahwa ilmu tauhid memiliki beberapa nama lain seperti: 

“Ilmu aqidah, ilmu ushuluddin, ilmu kalam dan ilmu teologi islam. 

penanaman ilmu tauhid dengan ilmu aqidah karena pembahasan utama ilmu 

ini adalah terkait dengan keyakinan atau i’tiqad yang benar tentang allah 

adalah meyakini secara sungguh-sungguh bahwa allah maha esa. dari sini 

dapat dipahami bahwa ilmu aqidah dan ilmu tauhid mempunyai hakikat 

pengertian yang sama sekalipun disebutkan dengan ungkapan yang 

berbeda” 

 

Ilmu tauhid diistilahkan juga dengan ilmu ushuluddin. ushuludin adalah 

ungkapan bahasa arab terdiri dari dua kata Ushul dan al-din. Ushul artinya adalah 

dasar-dasar atau pokok-pokok, sedangkan al-din berarti agama dan keyakinan. 

Ushuluddin dengan demikian dapat diapahami sebagai dasar-dasar agama dan 
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keyakinan. Penanaman Ilmu Tauhid  sebagai Ilmu Ushuluddin karena pembahasan 

di dalamnya terkait dengan persoalan yang paling mendasar dan pokok dalam 

agama, yaitu tentang ke-Esaan  Allah. Persoalan ke-Esaan Allah adalah hal yang 

pertama dan utama mesti diyakini seseorang. 

Penggunaan nama yang beragam terhadap Ilmu Tauhid sesungguhnya 

tidak mengacu pada perbedaan objek kajiannya akan tetapi terkait erat dengan 

perkembangan sejarah dan dinamika ummat islam. Semua nama tersebut pada 

hakikatnya tertuju kepada pengertian ilmu seperti yang dijelaskan sebelumnuya. 

2.2.3. Tauhid Sebagai Falsafah Hidup 

Kehidupan manusia khususnya bagi umat muslim yang meyakini atas ke-

Esaan Allah, tauhid sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena dengan 

tauhid manusia akan terbebas akan kemusyrikan dan kesesatan disamping itu 

dengan tauhid akan beperpengaruh terhadap pembentukan sikap sehari-hari 

sesorang, tidak hanya sebagai aqidah tetapi tauhid dapat menjadi falsafah hidup. 

Kehadiran Tauhid sebagai Ilmu merupakan hasil pengkajian para ulama terhadap 

apa yang tersurat dan tersirat dalam Al Qur’an dan Hadits nabi.  

Setiap manusia disebut muslim jika melaksanakan rukun Islam pertama 

dengan mengucapkan Laailaahailallah Muhammadurrosulullah. Dalam ikrar 

itulah, kalimat tauhid dikumandangkan. Kalimat itu tak pernah lepas dari ucapan 

seorang muslim setiap kali ia sholat. Kalimat itu juga dibaca ketika adzan, kala 

sholat ditegakkan. Artinya, setiap muslim sebenarnya sudah diatur oleh Allah untuk 

menjadi manusia tauhid, yakni manusia yang senantiasa meng-Esakan Allah dan 

menerapkan sifat-sifat Ilahi dalam jejak kehidupan di alam semesta. 
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Seseorang memiliki Tauhid yang kuat maka dengan sendirinya ia akan 

memiliki cita-cita yang tinggi dan berupaya menggapainya dengan penuh tanggung 

jawab. Kedua peranan pandangan hidup kedua adalah sebagai 

pembimbing/pelindung sesorang. Dengan memegang teguh pandangan hidup yang 

diyakini, sesorang tidak akan bertindak sesuka hatinya. Ia tidak akan gegabah bila 

menghadapi masalah, hambatan, tantangan dan gangguan, serta kesulitan yang 

diahadapi. Sehingga falsafah hidup mampu membimbing hidup sesorang ke arah 

tujuan yang diyakininya (Khumaidi, 2015: 123). 

2.3. Konsep Tunarungu 

2.3.1. Pengertian Tunarungu 

Menurut Smart (2010: 34) Tunarungu adalah istilah umum yang 

digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam 

pendengaran. Menurut Somadi dan Hernawati (1995: 27) menyatakan bahwa: 

“Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya 

yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat 

pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengaran 

dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap 

kehidupan secara kompleks” 

 

Sedangkan menurut Salim (1984: 9) mengemukakan bahwa: 

“Anak tunarungu adalah anak yang memiliki kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan 

atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya 

sehingga mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangan 

bahasanya” 

 

Jadi, dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak 

tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian 

ataupun keseluruhan diakibatkan tidak berfungsinya alat pendengaran sehingga 
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tidak dapat menggunakan pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang 

normal pendengarannya memahami bahasa melalui pendengarannya dalam waktu 

berbulan-bulan sebelum mereka berbicara. Orang yang mendengar pun 

memerlukan waktu untuk mengerti bicara orang lain, apalagi anak tunarungu, untuk 

memahami Bahasa tidak selancar anak mendengar, dan untuk memahami bicara 

harus melalui tahapan-tahapan latihan tertentu. Menurut Hallahan, Kauffman, & 

Pullen, 2012; Katz, 2010 dalam Jurnal Internasional Kamal Parhon volume 3 

nomor 2 maret 2014, halaman 36 mengatakan : 

“Hearing is one of the most important senses of the human. Being deprived 

of the sense of hearing is not only defined as not hearing the sounds, but it 

is defined as the lack of access to many helpful and promising experiences 

of both individual and social life as well” 

 

Lebih lanjut dijelaskan pada jurnal diatas bahwa permasalahan mendengar 

bukan hanya saja tidak bisa mendengar suara saja melainkan kurangnya juga 

pengalaman bermanfaat baik kehidupan individu maupun sosial. Secara kognitif 

anak tunarungu sama seperti anak normal pada umumnya, hanya saja anak 

tunarungu terhambat dalam penerimaan informasi disebabkan kelemahan dalam 

pendengarannya.  

Ketidakmampuan bicara pada anak tunarungu merupakan ciri khas yang 

membuatnya berbeda dengan anak normal. Yang dapat memungkinkan anak 

tunarungu dapat berbicara dan merupakan faktor mendasari ialah pengenalan 

terhadap apa yang memungkinkan belajar berbicara dari orang sekelilingnya. 

Mereka harus mengerti bahasa yang diucapkan orang lain. Mereka harus tahu jika 

berbicara adalah hal yang yang sangat berguna dalam kehidupannya walaupun hal 

tersebut memerlukan latihan dalam waktu cukup lama. Kelainan pendengaran atau 
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ketunarunguan secara fisik tidak terlihat dengan jelas jika dibandingkan dengan 

tunanetra dan tunadaksa. Hal ini kadang-kadang menguntungkan tetapi kadang-

kadang merupakan teka-teki bagi orang yang tidak ada hubungannya dengan anak 

tunarungu, sehingga sering kali menimbulkan sikap merugikan, menyakiti atau 

bersikap kejam pada anak Somadi dan Hernawati (1995: 28). 

Ada beberapa klasifikasi anak tunarungu sesuai dengan derajat kehilangan 

pendengarannya menurut Streng dalam somadi dan hernawati (1995: 29-30) yaitu: 

(a) 0 dB: menunjukkan pendengaran yang optimal, (b) 0 – 26dB: menunjukkan 

sesorang masih mempunyai pendengaran  yang normal, (c) 27 – 40 dB: mempunyai 

kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh, membutuhkan tempat duduk yang 

strategis letaknya dan memerlukan terapi bicara (termasuk tunarungu ringan), (d) 

41 - 55 dB: mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti  diskusi kelas, 

membutuhkan alat bantu dengar dann terapi bicara (tergolong tunarungu sedang), 

(e) 56 – 70 dB: hanya bisa mendengar suara dari jarak dekat, masih mempunyai sisa 

pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara menggunakan alat bantu mendengar 

serta dengan cara yang khusus ( tergolong tunarungu agak berat), (f) 71 - 90 dB: 

hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat, kadang-kadang dianggap tuli, 

membutuhkan pendidikan luar biasa yang intensif, membutuhkan alat bantu dengar 

dan latihan bicara secara khusus tergolong tunarungu berat), (g) 91 dB keatas: 

mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, banyak bergantung pada 

penglihatan daripada pendengaran unutuk proses menerima informasi, dan yang 

bersangkutan dianggap tuli (tergolong tunarungu berat sekali). 

2.3.2. Ciri ciri Tunarungu 
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Menurut Smart (2010: 34) menyatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri yang 

dimiliki oleh anak tunarungu, antara lain: (a) kemampuan bahasanya terlambat, (b) 

tidak bisa mendengar, (c) lebih sering menggunakan isyarat dalalm berkomunikasi, 

(d) ucapan kata yang diucapkan tidak begitu jelas, (e) kurang/tidak menanggapi 

komunikasi yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya, (f) sering memiringkan 

kepala bila disuruh mendengar, (g) keluar nanah dari kedua telinga, dan (h) terdapat 

kelainan organis telinga. Sedangkan menurut Sardjono (1994: 43) menyatakan ciri-

ciri tunarungu dibagi menjadi lima bagian: (1) ciri-ciri khas dalam segi fisik (2) ciri-

ciri khas dalam integelensi (3) ciri-ciri khas dalam emosi (4) ciri-ciri khas dalam 

segi sosial (5) ciri-ciri khas dalam segi Bahasa.  

Ciri-ciri khas dalam segi fisik: (a) cara berjalannya agak cepat dan 

membungkuk, ini disebabkan kemungkinan adanya kerusakan pada alat 

pendengaran bagian keseimbangan, (b) gerakan matanya cepat dan agak beringas. 

hal ini menunjukan ia ingin mengangkap keadaan sekitar sehingga anak tunarungu 

bisa disebut manusia pemata, (c) gerakan anggota badannya cepat dan lincah. hal 

tersebut kelihatan pada saat komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat 

dengan orang disekitarnya dapat dikatakan bahwa anak tunarungu ini adalah 

manusia motorik, (d) dalam keadaan biasa (bermain, tidur, tidak bicara) pernafasan 

biasa. 

Ciri-ciri khas dalam integelensi: integelensi merupakan motor dari 

perkembangaan mental seseorang. pada anak tunarungu integelensi tidak banyak 

berbeda dengan orang normal pada umumnya. Ada yang memiliki integelensi tinggi 

dan ada pula yang rendah. sesuai dengan sifat ketunarunguan pada umumnya anak 
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tunarungu sukar menangkap pengertian-pengertian yang abstrak, sebab dalam hal 

ini diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan, 

sehingga pada umumnya anak tunarungu dalam segi integelensi dapat dikatakan 

dalam hal integelensi potensial tidak berbeda dengan anak normal pada umunya, 

tetapi dalam hal integelensi fungsional rata-rata lebih rendah. 

Ciri-ciri khas berdasarkan emosi: kekurangan akan bahsa lisan maupun 

tulisan sering kali dalam berkomunikasi menimbulkan hal-hal yang tidak 

diinginkan, sebab sering menimbulkan kesalah fahaman yang dapat mengakibatkan 

hal yang negatif dan menimbulkan tekanan pada emosinya. Tekanan emosi ini 

dapat menghambat perkembangan kepribadiannya dengan menampilkan sikap 

menutup diri, bertindak secara agresif, atau sebaliknya, meupakan keimbangan dan 

keragu-raguan emosi anak tunarungu tidak stabil. 

Ciri-ciri khas dalam segi sosial: dalam kehidupan sosial anak tunarungu 

mempunyai kebutuhan yang sama denagan anak biasa pada umunya, yaitu mereka 

memerlukan interaksi antara anak tunarungu dengan sekitarnya. Interaksi antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, dengan keluarga dan dengan 

lingkungan masyarakat lebih luas. Perlakuan yang kurang wajar dari anggota 

keluarga atau anggota masyarakat yang berada disekitarnya dapat menimbulkan 

beberapa aspek kogintif seperti: (a) perasaan lebih rendah diri dan merasa 

diasingkan oleh keluarga dan masyarakat, (b) perasaan cemburu dan merasa 

diperlakukan tidak adil, (c) kurang dapat bergaul, mudah marah dan berlaku agresif 

atau sebaliknya, (d) akibat yang lain dapat menimbulkan merasa cepat bosan tidak 

tahan berfikir lama. 
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Ciri-ciri khas segi bahasa: sesuai dengan kekurangan atau kelebihan yang 

disandangnya anak tunarungu dalam penguasaan bahasanya mempunyai ciri khas 

seperti: (a) miskin dalam kosa kata, (b) sulit mengartikan ungkapan-ungkapan 

bahasa yang mengandung arti kiasan, (c) sulit mengartikan ungkapan-ungkapan 

bahasa yang mengandung irama dalam bahasa. 

2.3.3. Faktor-faktor Tunarungu 

Menurut Smith (1998: 278) menjelaskan terdapat dua penyebab gangguan  

pendengaran yaitu, penyebab genetik dan penyebab dari lingkungan/pengalaman 

(environmental/experiental). Faktor-faktor ini mempunyai efek pada pendengaran 

selama pra-kelahiran, selama periode kelahiran, dan setelah kelahiran. 

Faktor-faktor Genetik: secara genetik, gangguan pendengaran dapat 

ditularkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik itu gen-gen resesif (orang tua 

mempunyai pendengarran normal) maupun gen-gen dominan salah satu atau 

keduanya mempunyai dasar gangguan pendengaran secara genetik). Lebih dari 200 

bentuk penyebab gangguan pendengaran secara genetik telah di identifikasi 

(National Information Center on Deafness, 1989). Faktor-faktor genetik sering 

mangakibatkan gangguan pendengaran jenis sensorineural. Pada kasus-kasus yang 

lebih kecil, pengaruh genetik dapat menyebabkan cacat tulang telinga bagian 

tengah, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendengaran jenis konduktif . 

Faktor lingkungan/pengalaman: Lahir premature (Premature Birth). Bayi 

yang lahir rematur nampak berada pada resiko tinggi untuk mengalami gangguan 

pendengaran. Kelahiran premature juga merupakan suatu faktor pada terjadinya 
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gangguan/hambatan lain. Gangguan pendengaran yang disebabkan kelahiran 

premature mungkin dibarengi dengan kondisi lainnya. 

Campak (viral Infection). Rubella merupakan infeksi yang disebabkan 

oleh virus yang sering dihubungkan dengan hearing loss. Bila seorang wanita 

tertular rubella selama trimester pertama kehamilan, efeknya mungkin dapat 

menjadi gangguan pendengaran selama masa pembentukan janin. Maternal rubella 

ini pernah merupakan penyebab utama gangguan pendengaran di antara siwa yang 

masuk program pendidikan di Amerika Serikat. Satu vaksin telah dikembangkan 

untuk mendegah rubella. Berkat kesadaran wanita yang sedang mengandung 

terhadap bahayanya rubella dan kemudahan mendapat vaksin dan penigkatan 

program pemeriksaan, jumlah penderita gangguan pendengaran yang diakibatkan 

oleh virus telah berkurang signifikan Crocker dan Nelson (1983). 

Virus-virus lain yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran antara 

lain adalah, radang selaput otak atau sumsum tualang belakang (meningitis), radang 

otak (encephalitis), beguk/ penyakit gondok (mumps), dan influenza. 

Ketidaksesuaian Rh darah (Blood incompatibility). Gangguan pendengaran dapat 

terjadi bila seorang wainta dengan Rh darah negatif mengandung janin dengan Rh 

darah positif. Saat ini bisa dicegah dengan memberikan obat (dengan resep dokter) 

yang disebut Rho Gam. Obat ini akan membentuk antibodi pada sistem tubuh ibu 

yang dapat mencegah serangan terhadap organ pendengaran pada janin. 

Radang telinga tengah. Suatu pembentukan cairan di telinga bagian tengah 

dapat terjadi jika saluran eustacheus (Eustachian tube) terhalang dikarenakan 

infeksi atau faktor lain. Masalah ini sangat bisa  terjadi pada anak-anak. Kondisi ini 
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sering dibarengi rasa sakit di telinga, namun tidak selalu. Otitis media yang kronis 

bisa mengakibatkan kerusakan yang permanen pada telinga, yang mengakibatkan 

hilang pendengaran. Keadaaan ini memerlukan perawatan medis. Pada beberpa 

kasus, operasi myringotomy (meletakkan sebuah tube di dalam telinga si anak untuk 

meningkatkan pengeringan cairan) akan diperlukan. Orang tua dan guru perlu 

bersikap waspada untuk melakukan deteksi awal dan perawatan otitis media. 

Penyebab lain ada pula beberapa penyebab berkurangnya pendengaran 

yang kejadiannya sangat kecil. Pemakaian obat-obatan tertentu terutama yang 

termasuk dalam kelompok mycin (strapto mycin, neomynin, dll) dapat 

menyebabkan tuli jenis permanen. Otosderosis, penyakit, penyakit tullan pada 

telinga bagian tengah, dapat pula menyebabkan berkurangnya pendengaran jenis 

tipe konduktif. Gegar otak, komplikasi kelahiran dapat menyebabkan pertumbuhan 

dan perkembangan berbagai tingkat berkurangnya pendengaran. 

2.3.4. Bahasa Isyarat untuk Tunarungu 

Secara budaya bahasa isyarat sama seperti Bahasa verbal pada umumnya, 

mereka juga mempunyai Bahasa formal atau pun bahasa daerah,  menurut Somadi 

dan Hernawati (1998: 143) menyatakan bahwa: 

“Bahasa isyarat memiliki beberapa komponen, yaitu: (a) ungkapan 

badaniah: ungkapan badaniah meliputi keseluruhan ekspresi badan seperti 

sikap badan tentang eksperasi muka (mimik), dan gesti yang dilakukan 

orang secara wajar dan alamiah. ungkapan badaniah ini tidak dapat 

digolongkan sebagai suatu bahasa dalam arti yang sesungguhnya 

walaupun lambang atau isyaratnya dapat berfungsi sebagai media 

komunikasi, (b) bahasa isyarat lokal: bahasa isyarat lokal yaitu suatu 

ungkapan manual dalam bentuk isyarat konvensional berfungsi sebagai 

pengganti kata” 
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 Bahasa isyarat asli secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu: bahasa isyarat alamiah: bahasa isyarat alamiah yaitu isyarat yang 

berkembang secara alamiah diantara kaum tunarungu, pengenalan secara 

penggunaan terbatas. Menurut Van Uden (1970) dalam Somadi dan Hernawati 

(1998: 143) pengguna isyarat dibedakan menjadi tiga tingkatan: (a) isyarat hanya 

digunakan sebagai penunjang dalam membaca ujaran atau bicara. Membaca ujaran 

atau bicara memegang peranan utama, (b) ucapan anak kurang baik maka sejumlah 

isyarat sudah digunakan sebagai kata kata. Namun demikian bicara dan membaca 

ujaran masih memegang peranan dalam berkomunikasi, (c) isyarat lebih berperan 

dalam berkomuniakasi sedangkan bicara hanya sebagai penunjang atau memegang 

peranan kecil. 

Bahasa isyarat konseptual: bahasa isyarat yang resmi digunakan sebagai 

bahasa pengantar disekolah menggunakan metode manual atau isyarat. Menurut 

penelitian para ahli bahwa ciri utama bahasa asli mempunyai struktur bahasa yang 

berbeda dengan Bahasa lisan yang digunakan oleh masyarakat. 

Bahasa isyarat formal: bahasa isyarat formal yaitu bahasa nasional dalam 

isyarat yang biasanya menggunkan kosa kata isyarat dan dengan terstruktur bahasa 

sama persis dengan Bahasa lisan yang disebut SIBI (Sistem Isyarat Bahasa 

Indonesia). Menurut Damaiati Kurnia dalam penelitiannya mengenai Bahasa 

Isyarat. Jurnal volume 3, nomor 1, halaman 34 menjelaskan: 

“SIBI merupakan isyarat bahasa yang telah distandarkan dan 

dinormalisasikan sesuai dengan tata bahasa, sintaksis, dan morfologi kata, 

sehingga untuk hampir semua kata dasar memiliki isyaratnya, dan untuk 

menambahkan kosa kata, isyarat dalam SIBI telah dilengkapi pula dengan 

isyarat yang mewakili imbuhan. Kata imbuhan dalam bahasa isyarat 
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tersebut sama dengan kata awalan, imbuhan, serta akhiran yang dipakai 

dalam tata bahasa indonesia (me-, ber-, di-, ke-,pe-, ter-, dan se-)” 

 

Bentuk bahasa formal yang dikembangkan sebagai usaha untuk mengatasi 

kelemahan Bahasa isyarat konseptual sudah diupayakan sejak tahun 1970-an, 

makin banyak diupayakan supaya Bahasa isyarat itu disusun sesuai dengan srtuktur 

Bahasa yang sama dengan bahasa lisan masyarakatnya.  
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2.4. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa pondok pesantren Khoiru 

Ummah melakukan pembelajaran tauhid kepada penyandang tunarungu sebagai 

bentuk simpati terhadap sesama muslim yang mengalami kesulitan belajar agama, 

tidak hanya sebatas pembelajaran tetapi kaum tunarungu juga dibimbing untuk 

bermasyarakat dan mengajak kebaikan kepada sesama penyandang tunarungu 

maupun kepada orang umum. Mulai dari pondok inilah pemahaman tunarungu 

mengenai konsep ketuhanan berawal yang dulunya belum pernah mengenal Allah 

sampai mengetahui secara jelas mengenai ke-Tauhidan.  Pembelajaran yang tepat 

dapat menghasilkan output pembelajaran yang berkompeten, agar mendapatkan 

Strategi Pembelajaran Tauhid 

Konsep  Pendekatan Metode  Teknik  Taktik    

Hasil Pembelajaran  

kegiatan guru, 

murid dalam 

perwujudan 

kegiatan 

belajar. 

sebagai titik 

tolak atau 
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proses 

pembelajaran. 
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digunakan 

dalam 

penyelenggaraa

n belajar 

mengajar 

 

cara yang 
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asikan suatu 

metode. 

 

Taktik adalah 

gaya seseorang 

dalam 

melaksanakan 

suatu teknik 

atau metode 

tertentu 
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hasil pembelajaran yang diinginkan harus adanya lima komponen pembelajaran 

diantaranya adalah konsep yaitu suatu garis besar haluan untuk bertindak daam 

usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan, pendekatan adalah titik tolak atau 

sudut pandang terhadap proses pembelajaran, metode merupakan suatu cara belajar 

mengajar yang disusun dan sistematik, teknik yaitu: cara yang dilakukan seseorang 

dalam mengimplimentasikan suatu metode secara spesifik, taktik merupakan gaya 

pendidik dalam melaksanakan metode tertentu. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana proses pembelajaran yang digunakan oleh pondok pesantren dan hasil 

dari pembelajaran tersebut yang mewujudkan masyarakat yang berdaya guna serta 

beriman kepada tuhan yang maha esa. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.        Simpulan 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran tauhid bagi 

penyandang tunarungu (studi kasus Pondok Pesantren Khoiru Ummah Kecamatan 

Ngaliyan Kota Semarang) dapat diperoleh meliputi strategi pembelajaran, hasil dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi: 

Strategi pembelajaran tauhid pada penyandang tunarungu memiiliki lima 

tahapan yaitu konsep, pendekatan, metode teknik, dan taktik. Konsep Strategi 

Pembelajaran pembelajaran tauhid merupakan langkah-langkah dari awal hingga 

akhir. Langkah-langkah yang diambil adalah pendidik harus menguasai bahasa 

isyarat sebagai bahasa komunikasi sehari-hari bersama penyandang tunarungu 

selanjutnya para pendidik melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka untuk 

menerangkan pentingnya agama bagi kehidupan manusia dan merayu supaya bisa 

mengikuti pembelajaran tauhid dan mengikuti program-program yang telah dibuat 

pengasuh pondok pesantren. Pendekaan pembelajaran pendidik menyesuaikan 

kebutuhan peserta didik yang berhubungan dengan ilmu agama sehingga terciptalah 

tujuan pembelajaran yang diinginkan serta para peserta didik dibina untuk 

beraktualisasi diri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Metode strategi 

pembelajaran tauhid pada penyandang tunarungu metode yang digunakan adalah 

menggunakan bahasa isyarat sebagai sarana untuk menyampaikan materi kepada 

peserta didik dikarenakan peserta didik tidak bisa 
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mendengar dan berbicara maka sebagai alat penyampiannya, selain itu juga dalam 

penyampaian dibantu dengan bahasa lisan atau gerak bibir gunanya untuk 

memudahkan pemahaman dan sifatnya hanya membantu yang utama adalah bahasa 

isyarat dan juga dalam pembelajaran ini menggunakan juga metode ceramah yaitu 

mendiskusikan masalah-masalah hukum agama seperi fiqih sholat, wudlu dan lain-

lain. Teknik strategi pembelajaran tauhid pada penyandang tunarungu ini 

menggunakan teknik pemisahan majelis antara majelis normal dan tunarungu, 

dikarenakan dalam pembelajaran mingguan, atau bulanan dan tahunan 

pembelajaran tidak sepenuhnya semua difable maka dari itu perlu adanya 

pemisahan majelis supaya lebih fokus mengikuti pembelajaran. Taktik 

pembelajarannya dalam pembelajaran ini menggunakan gaya yang berbeda-beda 

setiap pendidik, tetapi para penyandang tunarungu ini senang pendidik yang 

menggunakan taktik pantomim dalam pembelajaran. 

Faktor pendukung dalam strategi pembelajaran tauhid bagi penyandang 

tunarungu dapat disimpulkan yaitu adanya faktor pendukung intern dan ekstern. 

Faktor pendukung intern dapat disimpulkan bahwa kesemangatan warga belajar 

dalam mengikuti pembelajaran setelah mengetahui keutamaan-keutaman suatu 

amalan dan sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti di akhiratnya. 

Faktor ekstern pada strategi pembelajaran bagi penyandang tunarungu adalah 

fasilitas yang dimiliki oleh pondok yang bisa dimanfaatkan oleh para peseta didik 

secara gratis tanpa dipungut biasa sedikitpun serta para pendidik yang selalu 

semangat dalam memberikan bimbingan terhadap penyandang tunarungu.  
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Sedangkan disisi lain dalam pembelajaran ini mempunyai hambatan-

hambatan yang membuat pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, 

Hambatan intern dari tunarungu sendiri terkadang muncul sifat malas dalam diri 

mereka sehingga kurang efektif dalam mengikuti bahkan terkadang tidak hadir 

dalam pembelajaran dan dari keluarga juga, dikarenakan mempunyai tanggung 

jawab memberi nafkah keluarga didahulukan sehingga tidak mengikuti 

pembelajaran. Cara pendidik untuk mengatasinya yaitu silaturahmi kepada mereka 

dengan membawa hadiah dan menasihati mereka agar lebih semangat lagi dalam 

mengikuti pembelajaran, sedangkan faktor ekstern adalah dari pendidik juga bahwa 

pendidik juga memiliki keperluan-keperluan yang membuat terkadang tidak hadir 

nya dalam pembelajaran dan faktor cuaca yang membuat para peserta didik dan 

pendidik tidak hadir dalam pembelajaran. 

5.1. Saran  

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, adapun 

saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis adalah: 

5.2.1. Pendidik membuat draf penilaian hasil pembelajaran untuk menjadi bahan 

acuan evaluasi pembelajaran agar manajemen tertata dengan rapi . 

5.2.2. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi para penyandang tunarungu suapaya 

bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif. 

5.2.3. Berkonsultasi langsung secara intens dengan pengasuh pondok pesantren 

agar mendapat masukan-masukan yang positif dan pengasuh bisa 

mengetahui perkembangan pembelajaran tauhid bagi penyandang 

tunarungu. 
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