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ABSTRAK 

 

Setiawan, Dea Frizal. 2020. Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa 

Tunanetra dalam Pembelajaran Daring Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Skripsi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan. Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ayunda Riska Puspita M.Pd. 

 

Kata Kunci: Upaya, Guru PAI, Rasa Percaya Diri, Siswa Tunanetra, Pembelajaran, E-

leraning, Proses Pembelajaran E-learning, Kelamahan dan Manfaat E-learning, 

Penyampaian Materi E-learning.  

 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan salah satu sekolah yang mempunyai siswa 

berkebutuhan khusus. Siswa yang berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan 

siswa normal lainnya. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidian yang layak 

tanpa harus memandang status sosial, material, keadaan jasmani maupun rohani. Menurut UU 

SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus 

merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, social, dan memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa. Siswa tunanetra dalam masyarakat umum masih dipandang 

sebagai beban sosial. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo terdapat siswa tunanetra yang mengikuti proses belajar mengajar dengan siswa normal 

lainnya. Hal itu menjadi salah satu masalah yang dihadapi siswa tunanetra dalam proses belajar 

mengajar.  

Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mendiskripsikan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam 

pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, 2). Untuk mendiskripsikan upaya guru 

PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, 3). Untuk mendiskripsikan kendala guru PAI dalam meningkatkan 

rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber datanya adalah kata-kata, 

tindakan, dan tambahan seperti dokumen dan lainnya, yang difokuskan di tujuan penelitian. 

Teknik pengumpulan datanya adalah wawncara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 

diperoleh dari data hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan lain, untuk kemudian 

direduksi, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.  

Dari analisis data diperoleh hasil 1). Rasa percaya diri siswa tunanetra yaitu dikembangkan 

melalui kebiasaan-kebiasaan dalam pembelajaran, 2). upaya guru PAI dalam meningkatkan rasa 

percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring, 3). Kendala guru PAI dalam 

meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra adalah emosi yang terkadang tidak stabil dan 

jarak dalam pembelajaran. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 

disampaikan bahwa Negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada ABK atau anak yang 

berkebutuhan luar biasa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak 

lainnya dalam pendidikan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pendidikan. Dengan demikian ABK seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, 

tunadaksa, tunalaras, dan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar lainnya juga memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.  

Kepercayan diri merupakan salah satu kunci keberhasilan seseorang dan menjadi hal 

dasar yang penting untuk dikuasai anak-anak. Kepribadian, kemampuan bersosialisasi, dan 

kecerdasan bersumber dari rasa percaya diri. Rasa tidak percaya diri seringkali menjadi satu 

masalah yang sangat merisaukan, baik pada anak jika diberikan akan menghambat 

perkembangan jiwa anak. Apalagi, anak akan menghadapi kehidupan mendatang yang 

membutuhkan kekuatan jiwa serta keterampilan pengembangan dirinya. Tanpa adanya rasa 

percaya diri yang tinggi pada anak maka tumbuh kembang anak tidak akan optimal. 

Anak berkelainan atau anak luar biasa adalah anak yang memiliki kelainan atau 

penyimpangan dari rata-rata anak normal dalam aspek fisik, mental dan sosial, sehingga 

untuk pengembangan potensinya perlu layanan pendidikan khusus sesuai dengan 

karakteristiknya. Untuk membantu anak berkelainan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan antara lain kasih sayang, layanan individual, kesiapan, keperagaan, motivasi, 

belajar dan bekerja kelompok, keterampilan, penananman dan penyempurnaan sikap. Anak 

yang mengalami gangguan penglihatan dapat didefinisikan sebagai anak yang rusak 



 
 

 
 

penglihatannya, yang walaupun dibantu dengan perbaikan, masih mempunyai pengaruh 

yang merugikan bagi anak yang bersangkutan.1 

Pada kenyataan, meskipun sudah diberikan dan dijamin di Undang-Undang, penerapan 

sistem pendidikan di Indonesia masih sering mendiskriminasikan anak berkebutuhan 

khusus. Hal tersebut berakibat tidak terjalinnya interaksi sosial antara kedua jenis siswa 

tersebut. Salah satu contoh diskriminasi dipaparkan pada salah satu berita yaitu oleh 

Muhammad Jailani seorang Direktur Eksekutif Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan 

Informasi Hak Anak) pada sabtu 23 Juli 2017 bahwa ada beberapa sekolah di kota Padang, 

Provinsi Sumatera Utara, menolak untuk menerima anak disabilitas di sekolah menengah 

kejuruan karena cacat kaki. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya sekolah 

inklusif dimana sekolah tersebut menerima siswa normal dan juga siswa disabilitas.2 

Sekolah inklusif menempatkan anak berkebutuhan khusus ringan, sedang dan berat 

secara penuh di dalam kelas yang sama dengan siswa formal. Pendidikan inklusif 

merupakan praktik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada semua 

anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan potensinya dalam lingkungan.3 

Ada dua faktor utama yang dapat membuat anak tumbuh dalam iman yang berhiaskan 

diri dengan etika Islam, dan sampai pada puncak keutamaan spiritual dan kemuliaan 

personal. Dua faktor tersebut adalah pendidikan islam yang utama dan pendidikan 

lingkungan yang baik. Jika dua faktor tersebut terpenuhi, maka akan tumbuh dan 

berkembang dengan keutamaan-keutamaan budi pekerti, spiritual dan etika gama yang 

lurus.4 

                                                           
1  Jati Rinarki Atmaja, Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), 22. 
2 Muhammad Jailani, Kasus Diskriminasi Pendidikan Terhadap Anak di Sumatera Utara, Diakses dari 

http:/m.detik.com./news/berita/d-1687827/15-kasus-diskriminasi-pendidikan-terhadap-anak-di-sumut, Pada 3 Maret 

2020, jam 09:55, 2011.  
3 Reno Fernandes, Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif, Jurnal Socius, 02 (2017), 120.  
4  Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Agama dalam Islam, (Semarang : Asy-Syifa’, 1981), 42-43. 



 
 

 
 

Keberadaan Pendidikan Agama Islam ini juga telah dijelaskan dalam UU No. 20 

Tahun 2003 pada bab VI bagian kesembilan pasal 30 ayat 1 sampai 5, yaitu tentang 

pendidikan agama. Adapun fungsi dari pemberian pendidikan agama ini adalah 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli agama.5 

Pendidikan Islam tidak hanya diberikan kepada anak yang mempunyai kelengkapan 

fisik saja, tetapi juga diberikan kepada anak yang mempunyai kelainan dan kekurangan fisik 

atau mental, karena manusia mempunyai hak yang sama di hadapan Allah swt. Sebagaimana 

dalam Qs. An-Nuur (24: 6) 

اْلَمِرْيِض َحَرُج َوََل َعلَى اَْنفُِسُكْم اَْن تَاُْكلُوا ِمْن لَْيَس َعلَى اََلْعَمى َحَرُج َوََل َعلَى اََلْعَرجِ َحَرُج َوََل َعلَى 

 بُيُوتُِكْم...

 

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak 

(pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan 

(bersamasama mereka) di rumah kamu sendiri.”6 

  

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui mata pelajaran di kelas, 

tetapi sekolah dapat juga menerapkannya melalui pembiasaan. Kegiatan pembiasaan secara 

spontan dapat dilakukan misalnya saling menyapa, baik antar teman, antar guru maupun 

guru dengan murid. Sekolah yang telah melakukan pendidikan karakter dipastikan telah 

melakukan kegiatan pembiasaan.7  

Penyebaran pandemi virus corona atau covid-19 telah memberikan tantangan 

tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus 

tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, 

sehingga kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, 

dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti 

                                                           
5  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta : Media Wacana, 2003), 23. 
6 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah, (Jakarta : Maghfirah 

Pustaka, 2009), 336. 
7 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: Yuma Pustaka, 

2010), 52. 



 
 

 
 

sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. 

Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring yang bisa dilaksanakan 

dari rumah masing-masing siswa. Dengan pelaksanaan pembelajaran dari rumah secara 

daring, guru dituntut untuk lebih inovatif dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran. 

Perubahan cara mengajar ini tentu membuat guru dan siswa beradaptasi dari pembelajaran 

tatap muka di kelas menjadi pembelajaran daring. Media pembelajaran yang tersedia secara 

online sangat beragam dan senantiasa berkembang. Keberadaan media tersebut sangat 

membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas tanpa disibukkam dengan kegiatan 

membuat media itu sendiri. Guru dapat memanfaatkan aplikasi video pembelajaran atau E-

learning yang menampilkan wajah guru sehingga lebih efektif dalam penyampaian 

informasi ke siswa dari pada sekedar narasi informasi. Pemanfaatan fitur pengiriman pesan 

(messegeboard) juga dapat digunakan sebagai sarana diskusi, guru juga dapat memanfaatkan 

media pembelajaran sebagai sarana evaluasi penilaian akhir pembelajaran.  

Penggunaan media seperti E-learning dalaam suatu proses pembelajaran diharapkan 

sebagai alternative untuk mengatasi masalah kemandirian belajar yang sering dijumpai, 

karena penggunaan media ini memungkinkan mengajarkan seorang siswa mencari dan 

mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih luas di dunia internet sehingga memunculkan 

kreativitas siswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Selain itu, dengan pembelajaran E-

learning juga diharapkan kognitif siswa terhadap hasil belajar dapat tercapai. Salah satu 

metode yang dapat menarik adalah pembelajaran dengan menggunakan media berbasis E-

learning media ini dapat menampilkan konsep-konsep yang abstrak menjadi nyata dengan 

visual statis dan visual dinamis, sehingga proses pembelajaran media berbasis E-learning 

dapat dilakukan dari jarak jauh atau tidak dilakukan dalam suatu ruangan kelas. Dalam hal 



 
 

 
 

ini peran guru yang biasanya dalam pembelajaran di kelas sebagai pemberi materi akan 

digantikan dengan E-learning telah siap dengan simulasi materi yang akan dipelajari. 8  

Berdasarkan penjajagan awal di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, diketahui bahwa 

sekolah tersebut merupakan lembaga pendidikan yang berbasis inklusi. Setelah diamati 

ternyata di sekolah tersebut terdapat beberapa siswa yang berkebutuhan khusus. Jumlah 

siswa berkebutuhan khusus yang terdapat di sekolah tersebut yaitu 7 siswa pada tahun ajaran 

2019/2020. 

Adapun informasi lain yang diperoleh peneliti, yaitu terdapat siswa berkebutuhan 

khusus yang bergabung bersama siswa normal lainnya dalam satu kelas. Penggabungan 

tersebut memungkinkan muncul terjadinya rasa tidak percaya diri pada siswa berkebutuhan 

khusus karena mereka mempunyai kekurangan dari segi pengelihatan, interaksi, mental, 

maupun sosial sehingga perlu diberikan rasa percaya diri agar siswa berkebutuhan khusus 

tersebut mempunyai rasa percaya diri yang tinggi sama dengan siswa normal lainnya.  

Berdasarkan paparan di atas, maka dari itu peneliti terdorong untuk menjadikan siswa 

tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo sebagai objek penelitian karena sekolah 

tersebut mempunyai ciri khas tertentu, perilaku-perilaku yang disepakati dan dilaksanakan 

bersama, serta adanya dua jenis siswa yang berbeda. Sebenarnya budaya tersebut sudah ada 

sejak dulu, akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dapat terlihat dalam 

kegiatan sehari-hari yakni, siswa normal terlihat individual sehingga kurang peduli terhadap 

siswa berkebutuhan khusus serta siswa berkebutuhan khusus sering menyendiri dan minder 

pada siswa normal. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

terkait rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus. Judul penelitian ini yaitu “Upaya Guru 

PAI Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa Tunanetra Dalam Pembelajaran Daring 

di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo”. 

                                                           
8 Rini Mastuti, Teaching From Home: dari Belajar Merdeka menujuu Merdeka Belajar, (Jakarta: Yayasan 

Kita Menulis, 2020), 5-6. 



 
 

 
 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah siswa tunanetra dan guru PAI di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Penelitian ini fokus pada rasa percaya diri siswa tunanetra dan upaya yang 

dilakukan guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra ketika 

pembelajaran daring. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis kendala yang dihadapi 

guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan-

permasalahan yang berguna sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun perumusan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

2. Bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra 

dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo?  

3. Bagaimana kendala guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra 

dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujan yang ingin dicapa 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo  

2. Mendeskripsikan upaya guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra 

dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

3. Mendeskripsikan kendala guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa 

tunanetra dalam pembelajaraan daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian  



 
 

 
 

Hasil penelitian tentang upaya guru PAI meningkatkan rasa percaya diri siswa 

tunanetra dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini memiliki 

manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:  

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pijakan untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu Pendidikan Agama 

Islam.  

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di 

antaranya. 

a. Bagi guru  

Sebagai bahan masukan, manfaat penerapan untuk kebijakan, dan proses 

pembelajaran tentang bagaimana peran guru yang sebenarnya dalam membangun 

kepercayan diri siswa tunanetra.  

b. Bagi siswa  

Sebagai motivasi yang penting bagi siswa tunanetra agar bisa menerima 

kekurangan yang dimilikinya sebagai anugerah yang luar biasa dengan rasa percaya 

diri. 

c. Bagi kepala sekolah 

Sebagai salah satu acuan untuk pengembangan sekolah khusus nya dalam hal 

membangun dan meningkatkan kepercayaan diri siswa tunanetra.  

 

 

 



 
 

 
 

F. Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini akan ditulis dalam 6 bab pembahasan. Bab pertama adalah pendahuluan 

yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua berisi tentang telaah penelitian terdahulu dan kajian konseptual mengenai 

upaya guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran 

daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Bab tiga berisi mengenai metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.  

Bab empat membahasa mengenai analisa data temuan di lapangan selama penelitian 

berlangsung.  

Bab lima adalah pembahasan mengenai hasil dari pengetahuan yang diperoleh peneliti.  

Bab terakhir yaitu bab enam yang merupakan bagian penutup laporan, berisi 

kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merujuk 

kepada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Berikut telaah 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.   

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggitta Windi Pri Badiyanti, yang berjudul 

“Implementasi Kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam bagi Siswa Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun 2019”. Penelitian tersebut membahas proses 

implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI bagi siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu dilakukan dengan menggunakan metode ceramah sebagai 

metode utama, dengan harapan siswa yang berkebutuhan khusus tidak merasa berbeda 

dengan siswa yang normal lainnya, sehingga akan lebih memudahkan siswa untuk 

menguasai materi pembelajaran. Implementasi ini diharapkan dapat menghasilkan insan 

yang produktif, kreatif, dan inovatif karena kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi, 

yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan.9  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anggitta Windi Pri Badiyanti adalah lokasi 

penelitian tersebut berada di sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dan metode yang 

digunakan yakni metode cramah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Anggitta Windi Pri Badiyanti ialah jika penelitian Anggitta Windi Pri Badiyanti membahas 

tentang implementasi kurikulum K13, penelitian ini membahas tentang upaya guru PAI 

dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra di dalam pembelajaran daring supaya 

tidak merasa berbeda dengan siswa normal lainnya.  

                                                           
9 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 

164.  



 
 

 
 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh  Dewi Masithoh Citra Kususma Putri, yang 

berjudul “Upaya Meningkatkan Rasa Percaya Diri pada Peserta Didik dengan Unjuk Diri 

Menggunakan Media Pop Up Book di TK Baithul Hikmah tahun 2014”. Penelitian tersebut 

membahas media Pop Up Book yang dapat membantu peserta didik dalam memahami 

materi, namun di Indonesia media Pop Up Book masih jarang digunakan dalam proses 

pembelajaran.10  

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian Dewi Masithoh Citra Kususma 

Putri, yaitu membahas tenteng upaya meningkatkan rasa percaya diri. Sedangkan 

Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian Dewi Masithoh Citra Kususma Putri yang 

berada di TK Baithul Hikmah dan pada metode yang dilakukan Dewi Masithoh Citra 

Kususma Putri, penelitian Dewi Masithoh Citra Kususma Putri menggunakan metode PTK 

sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain metode penelitian, 

perbedaannya juga terdapat dalam fokus penelitian, Penelitian Dewi Masithoh Citra 

Kususma Putri berfokus pada Media Pop Up Book, penelitian ini berfokus pada siswa 

Tunanetra.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Milkhatun Nikmah, yang berjudul “Strategi 

Guru Pendidikan Agama Islam (Tunanetra) dalam Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an pada 

Anak Tunanetra di SLB Wantuwirawan Salatiga tahun 2016” penelitian ini guru PAI 

menggunakan strategi yang berpusat pada peserta didik karena siswa diberi kebebasan untuk 

aktif berpendapat dan memberikan waktu untuk mempraktikan langsung materi yang 

disampaikan seperti membaca, menulis, dan mencari hukum tajwid dalam Al-Qur’an.11 

Penelitian ini mempunyai persamaan yakni sama-sama membahas tentang siswa 

tunanetra. Adapun perbedaannya di dalam penelitian ini lokasi penelitian Milkhatun Nikmah 

yang berada di SLB Wantuwirawan dan menggunakan staretgi berpusat pada peserta didik, 

penelitian ini lokasinya di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dan menggunakan metode 

                                                           
10 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 36. 
11 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Konsep dan Strategi (Bandung: CV Mandar Maju, 1991), 49. 



 
 

 
 

Kualitatif, dan adapun pembahasannya tentang meningkatkan rasa percaya diri siswa 

tunanetra sedangkan penelitian dari Milkhatun Nikmah membahas tentang strategi baca tulis 

Al-Qur’an pada anak tunanetra.  

B. Kajian Teori 

1. Upaya 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, ikhtiar untuk 

mencapai suatu yang dimaksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.12 Upaya 

adalah salah satu usaha atau syarat untuk mencapaikan sesuatu maksud tertentu, usaha, 

akal, ikhtiar boleh juga dikatakan suatu kegiatan dengan mengarah tenaga, pikiran atau 

badan untuk mencapai sesuatu yang dimaksud tujuan.13  

Upaya guru adalah suatu aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka 

membimbing, mendidik, mengajar, dan melakukan transfer knowledge kepada anak 

didik sesuai dengan kemampuan dan keprofesional yang dimiliki, sehingga mencapai 

suatu yang diinginkan atau hendak dicapai.14 

2. Peran Guru PAI 

Guru sebagai pendidik, guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan 

indetifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, 

mandiri dan disiplin.15 

Guru yang baik, terutama guru PAI, adalah guru yang bisa menjalankan perannya 

dengan baik dan sesuai dengan posisinya sebagai seorang guru, sedangkan guru 

memiliki peran yang amat luas baik di sekolah, di kelas, di rumah serta di dalam 

masyarakat. Tohirin melihat peranan guru dari beberapa sudut pandang yang berbeda, 

                                                           
12 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), 622.  
13 Zulkifli Rusby, et al., Upaya Guru Mengembangkan Media Visual dalam Proses Pembelajaran Fiqih di 

MAN Kuok Bangkinang Kabupaten Kampar, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 14, No. 1, April 2017, 20.  
14 Abdul Racham Saleh, Pendidikan Agama dan Membangun Bangsa, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 277. 
15 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), 5. 



 
 

 
 

yaitu dilihat dari sudut pandang dirinya pribadi, dilihat dari sudut pandang administrasi 

pengajaran dan administrasi pendidikan, dan dilihat dari sudut pandang psikologi. 

a. Peranan guru dilihat dari sudut pandang dirinya pribadi (selforiented) 

1) Bagi dirinya sendiri seorang guru dapat berperan sebagai pekerja sosial artinya 

guru harus senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan bantuannya. 

2) Guru berperan sebagai pelajar dan ilmuan, artinya seorang guru harus 

senantiasa belajar terus menerus untuk mengembangkan penguasaan ilmunya. 

3) Guru berperan sebagai orang tua, maksudnya guru adalah wakil orang tua di 

sekolah bagi setiap muridnya. 

4) Guru berperan sebagai model teladan, artinya guru adalah model tingkah laku 

yang harus di contoh oleh murid-muridnya. 

5) Guru berperan sebagai pemberi keselamatan, artinya guru adalah senantiasa 

memberikan keselamatan bagi siswanya. Siswa diharapkan merasa aman dalam 

didikan guru dan tidak merasa tegang dan stres.  

b. Peran guru dilihat dari sudut pandang administrasi pengajaran dan administrasi 

pendidikan 

1) Guru berperan sebagai pengambil inisiatif, pengarah dan penilai aktivitas-

aktivitas pendidikan dan pengajaran. 

2) Guru berperan sebagai pelaksana administrasi pendidikan, guru memiliki 

tanggung jawab agar pendidikan data berlangsung dengan baik. 

3) Guru berperan sebagai pakar dalam bidangnya, artinya guru menguasai bahan-

bahan yang harus diajarkan. 

4) Guru berperan sebagai penegak disiplin, guru harus menjaga agar seluruh 

siswa menegakkan kedisiplinan dan guru harus memberikan contoh terlebih 

dahulu. 



 
 

 
 

c. Peran guru dilihat dari sudut pandang psikologi 

1) Guru sebagai pakar psikologi belajar atau psikologi pendidikan dan mampu 

mengaplikasikan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dan pendidik. 

2) Guru sebagai seniman dalam hubungan antarmanusia, artinya guru adalah 

orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan 

antarmanusia khusunya dengan siswa-siswa sehingga dapat mencapai tujuan 

pengajaran dan pendidikan. 

3) Pembentukan kelompok, yakni mampu membentuk atau menciptakan suatu 

pembaruan untuk membuat suatu hal yang lebih baik. 

4) Guru sebagai inonovator, maksudnya adalah guru sebagai orang yang mampu 

menciptakan suatu pembaruan untuk mencapai suatu yang lebih baik. 

5) Guru sebagai petugas kesehatan mental, maksudnya adalah guru bertanggung 

jawab bagi terciptanya kesehatan mental bagi para siswanya.16 

Damsar dalam membagi peranan guru PAI dalam dua fungsi, yaitu fungsi latin, 

dan fungsi manifest. 

a. Fungsi latin 

Fungsi latin adalah fungsi yang diharapkan, disengaja dan disadari guru oleh 

masyarakat pada suatu ruang. Fungsi ini terdiri dari:  

1) Guru sebagai pengajar 

2) Guru sebagai pendidik 

3) Guru sebagai teladan 

4) Guru sebagai motivator 

b. Fungsi manifest  

Fungsi ini merupakan fungsi yang tidak diharakan, disengaja dan disadari 

guru terhadap masyarakat antara lain: 

                                                           
16Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Berbasis Integrasi dan Kompetensi), (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2006), 166.  



 
 

 
 

1) Guru sebagai pelabel atau menilai peserta didik 

2) Guru sebagai penyambung lidah kelas menengah atas 

3) Guru sebagai pengekal status quo 

Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

guru PAI memiliki peranan yang luas, selain sebagai pendidik, pembimbing dan 

motivator bagi peserta didik di sekolah, guru PAI juga memiliki peran yang luas bagi 

keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat.17 

3. Rasa Percaya Diri 

Percaya diri berasal dari bahasa Inggris yakni selfconfidence yang artinya percaya 

pada kemampuan, kekuatan dan penilaian diri. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian 

tentang diri sendiri adalah berupa penilaian yang positif. Penilaian positif inilah yang 

nantinya akan menimbulkan motivasi dalam diri individu untuk lebih mau menghargai 

dirinya. Pengertian secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang 

terhadap gejala aspek kelebihan yang dimiliki oleh individu dan kenyakinan tersebut 

membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan hidupnya.18  

Orang yang memiliki percaya diri akan menghargai dirinya sendiri. Artinya dia 

memiliki cara pandang yang positif terhadap dirinya. Rasa percaya diri yang tinggi 

muncul dari tinggi penghargaan diri seseorang atau sering di kenal dengan self esteem. 

Rasa tidak percaya diri muncul karena kita sering kali berfokus pada kekurangan kita, 

baik itu mengenai pengalaman-pengalaman kita yang buruk atau pun peristiwa yang 

membuat kita malu.19  

Sama halnya dengan pemahaman terhadap pengertian kepercayaan diri, ketidak 

percayaan diri memiliki pengertian yang sebaliknya dengan kepercayaan diri. Tidak 

percaya diri bisa disimpulkan sebagai suatu keyakinan negatif seseorang terhadap 

                                                           
17Khoiriyah, Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2014), 139. 
18 Hakim Tursan, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, (Jakarta: Puspa Swara, 2002), 6. 
19 Gian Sugiana Sugara, Seni Memprogram Ulang Pikiran Bawah Sadar, (Jakarta: Indeks, 2013), 69.  



 
 

 
 

kekurangan yang ada diberbagai aspek peribadiannya sehingga ia merasa tidak mampu 

untuk mencapai berbagai tujuan didalam kehidupannya.20 

Dunia pendidikan salah satu indikator penting berkaitan dengan telah berhasilnya 

pendidikan karakter pada anak didik adalah menunjukkan sikap percaya diri. Sikap 

percaya diri ini muncul karena terbangun sikap berpikir yang positif dalam menghadapi 

kehidupan. Tanpa ada rasa percaya diri maka seseorang hanya akan dihantui keragu-

raguan ketika ia akan melangkah atau bahkan pada saat melangkah.21 

Sugiana menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan diri adalah 

yang menghargai dirinya sendiri dan memiliki cara pandang positif terhadap dirinya. 

Karena rasa percaya diri muncul dari penghargaan diri seseorang terhadap dirinya 

sendiri.22 Orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif menurut Lauster adalah 

disebutkan di bawah ini. 

a. Keyakinan kemampuan diri 

Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang dirinya. Ia 

mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. 

b. Optimis  

Optimis adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu 

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan kemampuannya. 

c. Objektif  

Orang yang memendang permasalahan atau sesuatu seseuai dengan 

kebenaran yang semestinya, bukan menurut pribadi atau menurut dirinya sendiri. 

d. Bertanggung jawab  

Bertanggung jawab kesediaan orang-orang yang menanggung segala sesuatu 

yang telah menjadi konsekuensinya. 

 

                                                           
20 Hakim Tursan, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, 6.  
21  Muhaimin Azzet, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2012), 69. 
22 Gian Sugiana Sugara, Seni Memprogram Ulang Pikiran Bawah Sadar, 69. 



 
 

 
 

e. Rasional dan realis 

Rasional dan realistis adalah analisis terhadap suatu masalah, suatu hal dan 

suatu kejadian dengan menggunakan akal pemikiran yang dapat diterima oleh akal 

sesuai dengan kenyataan.23 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

kepercayaan diri meliputi penghargaan diri, cara pandang positif, keyakinan 

kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis. 

Menurut Maslow kepercayaan diri itu di awali oleh konsep diri. Menurut Centi 

konsep diri adalah gagasan seseorang tentang dirinya sendiri, yang memberikan 

gambaran kepada seseorang mengenai dirinya sendiri. Menurut Sullivan mengatakan 

bahwa ada dua macam konsep diri, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep 

diri yang positif terbentuk karena seseorang secara terus menerus sejak lama menerima 

umpan balik yang positif berupa pujian dan penghargaan. Sedangkan konsep diri yang 

negatif dikaitkan dengan umpan balik negatif seperti ejekan dan perendahan.24  

Loekmono mengemukakan bahwa kepercayaan diri tidak terbentuk dengan 

sendirinya melainkan berikatan dengan kepribadian seseorang. Kepercayaan diri 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri, norma dan 

pengalaman keluarga, tradisi, kebiasaan dan lingkungan sosial atau kelompok dimana 

itu berasal.25 Percaya diri itu berawal dari diri sendiri, bagaimana tekad kita untuk 

melakukan yang kita inginkan dan butuhkan dalam menjalani proses kehidupan. Untuk 

dapat membentuk kepercayaan diri pada dasarnya berawal dari keyakinan diri kita 

sendiri, bagaimana kita menghadapi segala tantangan dalam kehidupan, sehingga kita 

mampu berbuat sesuatu untuk menghadapu segala tantangan yang ada.26 Dari berbagai 

                                                           
23 Peter Lauster, Tes Kepribadian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). 
24 Hanaj Bastaman, Integrasi Psikologi Dengan Islam Menuju Psikologi Dengan Islami, (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 1995), 3.  
25 D Safitri, Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Penyesuaian Sosial, (Malang: UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2010), 8.  
26 B Angelis, Percaya Diri: Sumber Sukses dan Kemandirian, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 

57-58. 



 
 

 
 

definisi di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

kepercayaan diri adalah sikap percaya dan yakin akan kemampuan yang dimiliki, yang 

dapat membantu seseorang untuk memandang dirinya dengan positif dan realitis 

sehingga ia mampu bersosialisasi secara baik dengan orang lain.  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya kepercayaan diri 

pada seorang individu, seperti yang di kemukakan oleh Hakim sebagai beriku: 

1) Lingkungan keluarga 

Keadaan keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama dan 

utama dalam kehidupan setiap orang, sangat mempengaruhi terbentuknya rasa 

percaya diri pada seseorang. Pola pendidikan keluarga yang bisa diterapkan 

dalam membangun rasa percaya diri anak adalah melatih anak untuk berani 

berbicara tentang banyak hal, menumbuhkan sikap mandiri pada anak, 

tumbuhkan sikap bertanggung jawab pada anak dan berikan anak penghargaan 

jika berbuat baik.  

2) Pendidikan Formal 

Sekolah atau perguruan tinggi dapat dikaitkan sebagai lingkungan 

yang paling berperan untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri anak 

setelah lingkungan keluarga. Rasa percaya diri siswa dapat dibangun di 

sekolah melalui berbaagai macaam bentuk kegiatan seperti memupuk 

keberanian untuk bertanya, peran guru yang aktif bertanya pada siswa, melatih 

diskusi, penerapan disiplin yang baik dan memperluas pertemanan.  

3) Pendidikan Non Formal 

Salah satu modal utama untuk dapat menjadi seseorang dengan 

kepribadian yang penuh percaya diri adalah memiliki kelebihan tertentu yang 

berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Rasa percaya diri akan menjadi lebih 

mantap jika seseorang memiliki suatu kelebihan yang membuat orang lain 



 
 

 
 

merasa kagum. Kemampuan atau keterampilan dalam bidang tertentu bisa di 

dapatkan melalui pendidikan non formal.  

Kemampuaan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui 

pendidikan non formal misalnya mengikuti kursus bahasa, mengikuti kursus 

bermain alat musik, mengikuti pendidikan keagamaan dan lain-lain.  

4) Lingkungan kerja 

Bagi orang-orang yang sudah bekerja disebuah kantor, perusahaan atau 

tempat lainnya, lingkungan tersebut menjadi lingkungan hidup kedua setelah 

lingkungan rumah. Dengan sendirinya, akan sangat berpengaruh terhadap 

kondisi mental secara keseluruhan.27 

Dari keterangan di atas yang diungkapkan oleh Ahli dapat di mengerti 

bahwasannya faktor terbentuknya kepercayaan diri adalah keluarga, yang mana dalam 

lingkungan inilah yang sangat mempengaruhi seorang individu dalam terbentuknya 

kepercayaan dalam dirinya, bagaimana pola pendidikan yang di terapkan, rasa percaya 

diri baru bisa tumbuh dan berkembang baik sejak kecil jika seseorang berada di dalam 

lingkungan keluarga yang baik.   

4. Siswa tunanetra 

Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan 

yang khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dia alami anak. 

Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 

memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan baik itu bersifat fisik 

seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologi seperti autism dan ADHD. 

Pengertian anak tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak 

dapat melihat dan menurut literature berbahasa inggris visually handicapped atau visual 
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inpaired. Pada umumnya orang mengira bahwa tunanetra identic dengan buta, padahal 

tidaklah demikian karena tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori.  

Anak tunanetra adalah anak berkebutuhan khusus yang kehilangan pengelihatan 

sehingga memberikan dampak bagi perkembangan para penyandang, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dampak yang nyata dari tunanetra tersebut adalah 

keterbatasan atau kehilangan alat orientasi yang utama, kesulitan bahkan tidak mampu 

untuk menulis dan membaca huruf serta kesulitan dalam melakukan mobilitas. Oleh 

sebab itu, anak tunanetra membutuhkan strategi pembelajaran dalam pendidikan 

sehingga memberikan dampak yang baik bagi perkembangannya. Salah satunya adalah 

meberikan keterampilan khusus agar mereka dapat melakukan mobilitas dengan cepat, 

aman dan tepat.28 

Setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan 

tak terkecualikan kaum tunanetra. Pernyataan ini seolah mengguah kesadaran 

masyarakat agar memiliki kepedulian dan perhatian penuh terhadap anak-anak yang 

menderita kelainan fisik dan mental. Kesadaran ini, tentu bukan Karena ingin 

mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain, melainkan untuk menjunjung tinggi 

nilai-nilai humanitas dan solidaritas sebagai sesama yang juga berkesempatan 

memperoleh hak-hak hidup secara layak. Terkadang anda berfikir negatif dan 

cenderung mengesimpangkan anak-anak yang berkelainan dari segi fisik dan mental. 

Karena alasan itulah, seringkali mengabaikan dan acuh tak acuh bahwa mereka 

mempunyai kedudukan yang sama dengan kita dalam segi hal.  

Inilah yang terjadi dengan tunanetra, sosok manusia yang dalam kehidupan 

masyarakat kurang mendapatkan perhatian dan seringkali karena kelainannya itu, 

mereka tersendirikan oleh lingkungan tempat tinggalnya. Dalam segala aspek kehidupan 
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pun, tunanetra tidak bisa bergaul selayaknya anak-anak normal yang punya gairah 

bermain, belajar dan bercanda.29  

Adapun macam-macam metode pendidikan yang bisa diterapkan bagi anak 

tunanetra dengan menggunakan fungsi pendengaran dan juga peradaban tanpa 

menggunakan indera pengelihatan. 

a. Metode Ceramah 

Metode pendidikan dengan ceramah bagi anak tunanetra berupa sebuah 

penyampaian materi dengan beberapa penjelasan secara lisan. Metode pendidikan 

ini sangat tepat dietrapkan bagi mereka anak tunanetra yang tidak bisa melihat. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab merupakan metode lanjutan untuk proses pendidikan 

dengan metode ceramah. Metode Tanya jawab ini bertujuan manakala guru ingin 

membuat siswa mereka turut aktif di dalam kelas. Metode seperti ini juga dapat 

diterapkan bagi anak tunanetra karena metode ini adalah tambahan dari metode 

ceramah yang membutuhkan indera pendengaran.  

c. Metode Diskusi 

Metode diskusi ini bisa diterapkan bagi anak tunanetra karena dengan cara ini 

mereka bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi tersebut. Dalam metode ini, 

kemampuan anak tunanetra dalam hal daya pikir guna memecahkan suatu persoalan 

lebih diutamakan. Metode diskusi ini juga bisa diikuti tanpa menggunakan indera 

pengelihatan.  

Klasifikasi anak tunanetra yang didasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan, 

adalah sebagai berikut: 

a. Tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki 

pengalaman pengelihatan. 
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b. Tunanetra setelahlahir atau pada usia kecil, mereka telah memiliki kesan-kesan 

serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. 

c. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja, mereka telah memiliki kesan-

kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses 

perkembangan pribadi. 

d. Tunanetra pada usia dewasa, pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran 

mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. 

e. Tunanetra akibat bawaan. 

Klasifikasi anak tunanetra berdasarkan kemampuan daya pengelihatan, adalah 

sebagai berikut: 

a. Tunanetra ringan, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam pengelihatan, 

tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu 

melakukan kegiatan yang menggunakan fungsi pengelihatan. 

b. Tunanetra setengah berat, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya 

pengelihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti 

pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. 

c. Trunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat.  

Menurut Hathaway, klasifikasi didasarkan dari segi pendidikan, adalah sebagai 

berikut:  

a. Anak yang memiliki ketajaman pengelihatan 20/70 atau kurang setelah 

memperoleh pelayanan medis. 

b. Anak yang mempunyai penyimpangan pengelihatan dari yang normal dan menurut 

ahli mata dapat bermanfaat dengan menyediakan atau memberikan fasilitas 

pendidikan yang khusus. 

Karakteristik anak tunanetra, anak yang mengalami keterbatasan pengelihatan 

memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri. Karakteristik tersebut merupakan 



 
 

 
 

implikasi dari kehilangan informasi secara visual. Karakteristik anak tunanetra yaitu 

rasa curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, verbalisme, dan perasaan 

rendah diri.30 

Derajat anak tunanetra berdasarkan distribusinya berada dalam retangan yang 

berjenjang, dari yang ringan sampai yang berat. Berat ringannya jenjang ketunanetraan 

didasarkan kemampuannya untuk melihat bayangan benda. Timbulnya ketunanetraan 

itu ada dua sebab disebabkan oleh faktor endogen, seperti keturunan, atau faktor 

eksogen seperti penyakit, kecelakaan obat-obatan dan lain-lainnya.31 

5. Pembelajaran 

Istilah pembelajaran, dalam khazanah ilmu pendidikan sering disebut juga dengan 

pengajar atau proses belajar mengajar. Dalam bahasa inggris disebut dengan 

teaching/teaching and learning.32 Sedangkan pembelajaran menurut Degeng berarti 

upaya membelajarkan siswa.33 Menurut Benyamin S. Bloom dengan teman-temannya 

mengajukan tujuan pembelajaran di kelompokkan dalam tiga ranah, yaitu ranah 

kognitif, ranah psikomotorik dan ranah afektif. Ranah kognitif adalah hal-hal yang 

menyangkut daya pikir, pengetahuan dan penalaran. Ranah afektif adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan perasaan atau kesadaran, sedangkan ranah psikomotorik adalah hal-hal 

berkaitan dengan keterampilan fisik, motorik dan tangan.  

Dengan demikian, pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan 

siswa yang berisi berbagai kegiatan yang bertujuan agar terjadi proses belajar 

(perubahan tingkah laku) pada diri siswa. Kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran 

pada dasarnya sangat kompleks. Tetapi pada intinya meliputi kegiatan penyampaian 

pesan kepada siswa, penciptaan lingkungan yang kondusif dan edukatif bagi proses 

                                                           
30 Jati Rinarki Atmaja, Pendidikan dan Bimnbingan Anak Berkebutuhan Khusus, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 20018), 23-25.  
31 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Bekelainan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 31-33.  
32 Ahmad Zainal Arifin, Perencanaan Pembelajaran: dari Desain Sampai Implementasi, (Jakarta: Pedagogia, 

2012), 7.  
33 Wena Made, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tujuan Konseptual Operasional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 2. 



 
 

 
 

belajar siswa dan pemberdayaan potensi siswa melalui interaksi perilaku pendidik dan 

siswa, dimana semua perbuatan itu dilaksanakan secara bertahap. Sistem pembealajarn 

jarak jauh merupakan suatu model instruksional antara pengajar dan pelajar untuk 

memberikan kesempatan belajar tanpa dibatasi oleh kendala waktu, ruang dan pada 

system pembelajaran jarak jauh siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk 

mendengarkan guru mengajar dan aktivitas pembelajarabn konvensional lainnya. 34  

Dalam hal ini pembelajaran diartikan juga sebagai usaha-usaha yang terencana 

dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri 

peserta didik berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran:  

a. Pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan cdengan sengaja agar seseorang 

membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, inti dari 

pembelajaran adalah segala upaya yang di lakukan oleh pendidik agar terjadi proses 

belajar pada diri, peserta didik kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak 

menghasilkan kegiatan belajar pada peserta didiknya.  

b. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20 pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar.35 

Pembelajaran juga di definisikan sebagai sebuah kegiatan guru mengajar atau 

membimbing siswa menuju proses pendewasaan diri.36 Pengertian tersebut menekankan 

pada proses pendewasaan yang artinya mengajar dalam bentuk penyampaian materi 

tidak serta merta menyampaikan materi, tetapi lebih bagaimana menyampaikan dan 

mengambil nilai-nilai dari materi yang diajarkan agar dengan bimbingan pendidik 

bermanfaat untuk mendewasakan siswa. Selain itu menurut Sugihartono mendefinisikan 

pembelajaran lebih operasional, yaitu sebagai suatu upaya yang dilakukan pendidik atau 

                                                           
34 Zulfiani, Strategi Pembealjaran Sains, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 64.  
35 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 3-4. 
36 Suyono dan Hariyanto, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi Dalam Proses Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 131.  



 
 

 
 

guru secara sengaja dengan tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan, dengan cara 

mengorganisasikan dan menciptakan suatu sistem lingkungan belajar dengan berbagi 

metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih optimal.37 

Sedangkan Biggs dalam Sugihartono membagi konsep tentang pembelajaran 

terbagi dalam tiga kelompok dalam pengertian pembelajaran kuantitatif, pembelajaran 

kualitatif dan pembelajaran institusional.38 

Berdasarkan teori yang mendasarinya yaitu teori psikologi dan teori belajar maka 

teori pembelajaran ini di bedakan ke dalam lima kelompok yaitu: 

a. Teori pendekatan modifikasi tingkah laku 

Teori pembelajaran ini menganjurkan agar para guru menerapkan prinsip 

penguatan untuk mengidentifikasi aspek situasi pendidikan yang penting dan 

mengatur kondisi sedimikian rupa yang memungkinkan pesetrta didik dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajran.  

b. Teori pembelajaran konstruk kognitif  

Teori ini di turunkan dari prinsip atau teori belajar kognitivisme. Menurut 

teori ini prinsip pembelajaran harus memperhatikan perubahan kondisi internal 

peserta didik yang terjadi selama pengalaman belajar diberikan di kelas.  

c. Teori pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip belajar 

Dari berbagai teori belajar yang ada, Bulgelski mengidentifikasi beberapa 

puluh prinsip pembelajaran kemudian di dapatkan menjadi empat prinsip 

pembelajaran kemudian di dapatkan menjadi empat prinsip dasar yang dapat 

diterapkan oleh para guru dan melaksanakan tugas pembelajaran. Ke empat prinsip 

dasar tersebut adalah: 

1) Untuk belajar peserta didik harus mempunyai perhatian dan responsif terhadap 

materi yang akan dipelajari. 

                                                           
37 Sugihartono, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 80-81.  
38Ibid, 81. 



 
 

 
 

2) Semua proses belajar memerlukan waktu, dan untuk suatu waktu tertentu 

hanya dapat di pelajari sejumlah materi yang terbatas. 

3) Di dalam diri peserta didik yang sedang belajar selalu terdapat suatu alat 

pengatur internal yang dapat mengontrol motivasi serta menentukan sejumlah 

mana dan dalam bentuk apa peserta didik bertindak dalam suatu situasi 

tersebut.  

4) Pengetahuan tentang hasil yang diperoleh di dalam proses belajar merupakan 

faktor penting sebagai pengontrol. 

d. Teori pembelajaran berdasarkan analisis tugas 

Teori pembelajaran yang ada diperoleh dari berbagai penelitian di 

laboratorium dan ini dapat diterapkan dalam situaisi persekolahan, namun hasil 

penerapanya tidak selalu memuaskan. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

mengadakan analisis tugas (task analysis) secara sistematis mengenai tugas-tugas 

pengalaman belajar yang akan diberikan kepada peserta didik, yang kemudian 

disusul secara hieraksis dan urutkan sedemikian rupa tergantung dari tujuan yang 

ingin dicapai. 

e. Teori pembelajaran berdasarkan psikoligi humanistis 

Teori pembelajaran ini sangat mengaggap penting teori pembelajaran dan 

psikoterapi dari suatu teori belajar. Prinsip yang harus diterapkan adalah bahwa 

guru harus memperhatikan pengalaman emosional dan karakteristik khusus peserta 

didik seperti aktualisasi diri peserta didik.39 

6. Pengertian E-learning 

Perangkat media pembelajaran terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, 

kedua perangkat ini digunakan dalam web pembelajaran E-learning. Adapun sistem 

pembelajaran berbasis web ini terjadi karena perkembangan yang pesat dari tiga bidang 

                                                           
39 Ibid, 45-46.  



 
 

 
 

seperti bidang pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan menggunakan teknologi 

computer, dan perkembangan teknologi internet. Teknologi tersebut dapat di 

manfaatkan untuk menyampaikan informasi dan komunikasi seperti email, groups, 

chatting, searching, download, upload dan aktivitas lainnya.40 

Istilah E-learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak 

pakar yang menguraikan tentang definisi E-learning dari berbagai sudut pandang. Salah 

satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak misalnya menurut Darin E. 

Hartley E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media 

jaringan computer lain. Learn Frame Com dalam Glossary Of E-learning Terms 

menyatakan suatu definisi yang lebih luas bahwa E-learning adalah sistem pendidikan 

yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan 

media internet, jaringan computer, maupun computer standalone. E-learning adalah 

sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk 

membantu kegiatan pembelajaran. Siswa tidak perlu duduk di dalam kelas untuk 

menyimak setiap materi pembelajaran yang disampaikan guru secara langsung, tetapi 

dapat disimak setiap saat pada tempat dimana saja yang terhubung dengan fasilitas 

internet. 41 

7. Proses pembelajaran E-learning 

Dalam teknologi E-learning proses pembelajaran dapat dilakukan dari jarak jauh 

atau tidak dilakukan dalam suatu ruangan kelas. Proses pembelajaran juga berlangsung 

setiap saat tanpa dibatasi waktu artinya siswa dapat melakukan proses pembelajaran 

sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini peran guru yang biasanya dalam 

pembelajaran di kelas sebagai pemberi materi, akan digantikan dengan media computer 

                                                           
40 Warsito Bambang, Pendidikan Jarak Jauh: Perancangan, Pengembangan, Implementasi dan Evaluasi 

Diklat, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet Pertama, 2011), 136.  
41 Siahaan Sudirman, Seputar Pembelajaran Elektronik (E-Learning), (Jakarta: Jurnal Teknodik No. 22 

Desember 2005), 66. 



 
 

 
 

yang telah siap dengan simulasi materi. Sejalan dengan pesatnya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, maka telah terjadi pergeseran pandangan tentang 

pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas hal itu telah mengubah peran guru dan 

siswa dalam pembelajaran. 

8. Kelemahan dan Manfaat E-learning 

Dalam berbagai literatur E-learning tidak dapat dilepaskan dari jaringan internet, 

karena media ini yang dijadikan sarana untuk penyajian ide dan gagasan pembelajaran. 

Namun dalam perkembangan masih di jumpai kendala atau hambatan, akan tetapi 

terdapat juga manfaat pembelajaran E-learning. Salah satu alternatif untuk mengatasi 

permasalahan kendala hambatan dan kelemahan sistem E-learnning, dikemukakan suatu 

pokok pikiran atau ide untuk mengkolaborasikan E-learning dengan sistem 

pembelajaran tradisional menggunakan ruangan kelas (class-learning), dalam arti kata 

jaringan internet dimanfaatkan sebagai sumber dan sarana pembelajaran, sedangkan 

proses pembelajaran tetap dilakukan melalui classroom.  

Tabel Kelemahan dan Manfaat E-learning 

No  Kelemahan E-learning Manfaat E-learning 

 1  Masih kurangnya kemampuan 

menggunakan internet sebagai 

sumber pembelajaran 

Meningkatkan kadar interaksi 

pembelajaran antara siswa dengan 

pengajar atau instruktur 

2  Biaya yang diperlukan masih relative 

mahal untuk tahap-tahap awal 

Mempermudah interaksi pembelajaran 

dari mana dan kapan saja 

3 Belum memadainya perhatian dari 

berbagai pihak terhadap 

pembelajaran melalui internet 

Mempermudah dalam penyempurnaan 

dan penyimpanan materi pembelajaran 

4 Belum memadainya infrastruktur 

pendukung untuk daerah-daerah 

Mempermudah interaksi antara siswa 

dengan materi pelajaran dan interaksi 



 
 

 
 

tertentu  dengan guru 

5 Hilangnya nuansa pendidikan yang 

terjadi antara pengajar dengan siswa 

Pembelajaran jarak jauh menggunakan 

internet, siswa tidak harus hadir di kelas 

 

Dalam hal ini internet dijadikan sebagai sumber informasi yang akan disampaikan 

kepada siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Berkaitan dengan sistem 

pembelajaran klasikal (class learning), maka pemanfaatan jaringan internet sebagaai 

sumber dan saran pembelajaraan seperti browsing, searching, consulting dan 

communicating. 

9. Penyampaian Materi E-learning 

Penyampain materi E-learning dapat melalui synchronous atau asynchronous. 

Synchronous artinya bahwa dosen dengan mahasiswa atau guru dengan siswa 

berinteraksi secara waktu nyata (realtime), misalnya dengan two-way video conference, 

audio conferencing, internet chat dan desktop video conferencing. Sedangkan 

penyampaian materi dengan asynchronous artinya dosen dengan mahasiswa ataau guru 

dengan siswa berinteraksi secara tidak bersamaan, guru menyampaikan instruksi 

melalui video, computer atau lainnya, dan siswa merespon pada lain waktu. Misalnya 

intruksi disampaikan melalui web atau feedback disampaikan melalui e-mail.42 
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(Yogyakarta: Gava Media, 2010), 5-8.  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipilih karena 

digunakan untuk mengungkapkan fakta kejadian dengan penjelasan yang sebenarnya. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Ahmadi, pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung 

menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan, subjek 

penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel 

yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu 

keseluruhan.43 Sementara itu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan, 44 Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dimana menurut 

Bodgan dan Taylor dalam moleong metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

utuh.45  

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan 

penelitian yang ingin mendapatkan gambaran proses upaya guru PAI dalam meningkatkan 

rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo, objek penelitiannya adalah siswa tunanetra. Penelitian ini bermaksud untuk 

mempelajari secara intensif latar belakang dan interaksi sosial yang khas dari kasus yang 

diteliti. Dimana untuk mendapatkan hasil penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang 

                                                           
43  Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 15. 
44 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), 180.  
45 Lexy J Moleing, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 3.  



 
 

 
 

diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu 

penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.  

Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi 

secara alamiah dengan menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan melalui penelitian 

di lapangan.46 Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah deskriptif pada jenis 

penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar atau bahan angka. Dengan 

demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran 

penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan 

atau memo dan dokumentasi.47 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen kunci, di mana peneliti 

mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku atau wawancara 

dengan para partisipan.48 Sehingga, peneliti berperan aktif dalam penelitian yaitu sebagai 

pengamat sekaligus pengambil data di lokasi penelitian, yaitu di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo tepatnya di Jl. Stadion Timur 20 A Kertosari, Babadan Ponorogo. Peneliti 

mengamati secara penuh kegiatan guru dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa 

tunanetra yang berlangsung di tempat tersebut. Hal ini dilakukan agar peneliti memahami 

apa strategi atau upaya guru dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam 

pembelajaran daring secara komprehensif. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogon Jl. Stadion Timur No 20 

A Kertosari Kec Babadan Kab Ponorogo Jawa Timur 63491. Sedangkan alamat yayasan di 

Jl. Jawa No 38 Kec Mangkujayan Kab Ponorogo Jawa Timur. 

                                                           
46 Gorys Kerap, Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (NTT: Nusa Indah, 1989), 162. 
47 Burhan Bunga, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), cet ke 2, 39. 
48Johan W. Cresswell, Research Design: Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Edisi 

Keempat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 248. 



 
 

 
 

Letak MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dekat dengan stadion, dekat dengan gedung 

olahraga, dekat dengan kantor kelurahan, dekat dengan Darul Arqom, dan dekat dengan 

sekolah STKIP.  

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah objek atau orang-orang yang nantinya akan diteliti. 

Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok 

maupun hasil observasi dari suatu obyek.  Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber 

data primer adalah a) kepala sekolah, b) guru/pengajar, dan c) siswa/siswi tunanetra. 

2. Sumber data sekunder  

Adapun sumber data sekunder adalah sumber data berupa dokumen. Maka, dalam 

penelitian ini peneliti akan mengambil data sekunder berbentuk dokumen tertulis 

maupun gambar-gambar, yang diambil selama kegiatan kegiatan penelitian di lapangan.  

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini ada tiga teknik 

observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang ingin diteliti. Observasi 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang perilaku seseorang yang 

secara nyata terjadi. Selain itu, observasi dilakukan apabila kita belum mengetahui 

banyak hal mengenai masalah yang kita selidiki. Jadi, observasi berfungsi sebagai 



 
 

 
 

kegiatan eksplorasi. Dengan observasi, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih 

jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar ditemukan dengan metode lain.49 

Sebagai pengamat, peneliti berperan serta dalam kehidupan sehari-hari subjeknya 

pada setiap situasi yang diinginkan untuk dapat dipahaminya.50 Hal ini dilakukan agar 

pengamat mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan seakurat mungkin. Observasi 

dilakukan dengan mengamati serta membantu guru PAI dalam meningkatkan rasa 

percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Untuk mengamati guru PAI tersebut dengan cara melihat guru seperti apa 

guru tersebut memberikan rasa percaya diri kepada siswa tunanetra, sehingga ketika 

akan mengamati itu di saat pembelajaran atau setelah pembelajaran selesai. Hal ini 

dilakukan agar diperoleh data mengenai kendala yang dihadapi guru PAI dalam 

meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Sedangkan instrument yang digunakan dalam penelitian 

ini instrument obervasi terstruktur.  

2. Wawancara (interview) 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara 

mendalam artinya penelitian mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam 

berhubungan dengan fokus permasalahan. Dalam melakukan wawancara diperlukan 

adanya pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang 

biasanya dituangkan ke dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat 

berjalan dengan baik. Isi pertanyaan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, pendapat 

dan evaluasi responden berkenaan dengan focus masalah. Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, 

guru PAI MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, dan sebagaian siswa-siswi yang dinilai 

tepat sebagai sumber data. Dalam penelitian yang menjadi kunci informasi utama ialah 

                                                           
49 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 27. 
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guru PAI di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, karena guru tersebut berhubungan 

langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupaun ketika daring.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu usaha mengumpulkan data-data berupa arsip, literatur 

atau foto mengenai suatu kegiatan. Dokumen yang akan diambil oleh peneliti berupa 

gambar-gambar terkait upaya meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam 

pembelajaran PAI di MA 1 Muhammadiyah Ponorogo. Dalam teknik dokumentasi ini 

digunakan pedoman atau lembar dokumen yang berisi tentang data-data, arsip dan foto 

terkait upaya guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam 

pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.  

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan 

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus 

tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan 

kepada orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, 

analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data-data.51 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas 

dan reliabilitas, derajat keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang tekun yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 
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relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilakukan 

peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci tentang upaya guru 

PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dan menelaahnya secara rinci sampai titik temu, sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang dipahami.  

Teknik triangulasi adalah proses validasi yang harus dilakukan dalam riset untuk 

menguji kesahihan antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain atau metode 

yang satu dengan metode yang lain (seperti, observasi dengan wawancara).52 Ada 3 macam 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik, dimana triangulasi teknik dapat 

dicapai dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan untuk mendapatkan data 

dari sumber yang sama.53 

Hal itu dapat dicapai oleh peneliti dengan jalan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara dan hasil dokumentasi dari sumber data yang sama. 

Pada penelitian ini data yang dibandingkan adalah hasil pengamatan guru PAI dalam 

meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo dengan data hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru PAI 

dan siswa siswi tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Untuk menguraikan bagaimana proses penelitian berlangsung, penelitian ini dibagi 

menjadi empat tahapan, yaitu: 

1. Penelitian pendahuluan 

Tahapan ini merupakan tahapan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Kegiatan 

yang dilakukan oleh peneliti meliputi: a) menyusun rancangan menyusun latar belakang 

                                                           
52 Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014), 137.  
53 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 94.  



 
 

 
 

masalah penelitian dan alasan pelaksanaan penelitian, b) memilih lapangan atau lokasi 

penelitian sesuai dengan latar belakang  masalah, c) mengurus perizinan, pada tahap ini 

peneliti menyerahkan surat izin melakukan penelitian yang disetuji oleh Ketua Jurusan 

IAIN Ponorogo dan Dosen Pembimbing, d) menjajaki lapangan penelitian untuk 

melakukan pengamatan. Penelitian melakukan interakksi secara langsung pada lapangan 

yang akan ditelitu dan peneliti menjadi peran utama dalam pengambilan dan pengolahan 

data. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan kegiatan penelitian di lokasi penelitian. 

Tahap itu disebut dengan tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi kegiatan: a) 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, b) memasuki lapangan penelitian, c) 

berperan serta sekaligus mengambil data. Pada tahap pekerjaan lapangan ini, peneliti 

berusaha memahami kondisi yang ada di lapanagn sebagai data-data yang akan diambil 

untuk kepentingan pada tahap selanjutnya. 

3. Tahap Analisis Data  

Data-data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian di oleh atau 

dianalisa. Analisa data dilakukan dengan cara: a) reduksi data, b) penyajian data, dan c) 

verifikasi atau penarikan kesimpulan.  

4. Penulisan Laporan  

Ini merupakan terakhir dari proses penelitian, yaitu menyusun laporan. Kegiatan 

yang dilakukan meliputi: a) penyusunan hasil penelitian, b) konsultasi hasil penelitian 

kepada pembimbing. c) perbaikan hasil konsultasi ketika ditemukannya data yang perlu 

untuk direvisi, d) pengurusan kelengkapan persyaratan ujian, dan e) ujian skripsi. 



 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Pada tahun 1940 Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo mulai dirintis dan 

dipelopori oleh para pimpinan Muhammadiyah. Pada awalnya nama Madrasah Aliyah 1 

Ponorogo bernamakan “Madrasah Wustho Muhammadiyah” dengan visi dan misi 

madrasah yang utama membentuk kader persyerikatan (Mubaligh/Mubalighot). Setelah 

madrasah berumur tiga tahun berubah nama menjadi “Madrasah Wustho Mu’alimin 

Muhammadiyah”. Tahun 1950 berubah nama menjadi “Perguruanm Islam 

Muhammadiyah (PIM)”. Pada tahun 1954, dengan adanya aturan pemerintah berubah 

menjadi “Pendidikan Guru Agama (PGA)”. Masa belajar selama 6 tahun. 

Pada tahun 1973, dengan peraturan pemerintah maka PGA berubah menjadi 

“Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo”. Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

dahulu berada di dalam komplek perguruan Muhammadiyah timur bunderan Ponorogo 

yang di dalamnya terdiri dari SD, SLTP, MTs, SMU dan MA Muhammadiyah. 

Menggunakan lahan tanah wakaf bapak Djoko bin Hardjo Prawiro seluas 1190m2. 

Berhubung SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo memasuki Program RSBI memerlukan 

tanah yang luas dengan kebijakan PDM selaku yayasan yang menaungi ada relokasi 

bangunan yang awalnya MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di Jl. Batoro Katong 

No. 6 C Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo di komplek 1 kemudian direlokasi ke komplek 2 

yang dilakukan pada tanggal 14 Rabi’ulAwwal 1432 H dan bertepatan dengan tanggal 

09 Maret 2011 yakni berada di Jl. Stadion Timur No. 20 A Ponorogo Kelurahan 

Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Prakarsa pendirian pendidikan formal yang 

bercorak Islam di tingkat SMA yaitu MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah dari 



 
 

 
 

semangat dakwah seluruh warga Muhammadiyah Ponorogo dengan semangat amar 

ma’ruf nahi munkar. MAMuhammadiyah 1 Ponorogo lahir sebagai jawaban dan solusi 

degradasi moral serta pembentuk karakter Islam kader umat.  

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo sejak awal berdirinya sesuai 

dengan izin Pendirian Madrasah dari Kantor wilayah Departemen Agama RI, No. 

Ww.06.04/PP.00.6/3647/1992 dengan Nomor Statatistik Madrasah (NSM) 

31.2.35.02.16.267. Status diakui berdasarkan keputusan Departemen Agama RI 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan nomor 

E.IV/29/1994 tanggal 24 Maret 1994. Sesuai dengan jenjang akreditasi dari Departeman 

Agama Republik Indonesia nomor: E.IV/PP.03.2/KEP/13/2000 tanggal 09 Februari 

2000 Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 memiliki Status diakui. Sesuai sertifikat 

Nomor Identitas Madrasah (NIS) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ponorogo 

nomor: 421 /1228/405.47/ 2003 Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 tercatat dengan 

Nomor Identitas Madrasah (NIS) 31 00 20, dan terakhir sesuai dengan jenjang 

akreditasi yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah Provinsi Jawa Timur 

Nomor : B/Kw.13.4/MA/342/2005 sebagai Madrasah Terakreditasi dengan peringkat B 

(Baik).54 

2. Letak Geografis Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo terletak di Jl. Stadion Timur No 20 

C di Desa Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo JawaTimur. Letak 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo dekat dengan stadion, dekat dengan 

gedung olahraga, dekat dengan kantor kelurahan, dan dekat dengan Darul Arqom. 
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3. Visi, Misi, Motto dan Tujuan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo  

a. Visi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Terbentuknya pelajar muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri 

sendiri, berguna bagi bangsa dan negara, serta peduli dan ramah terhadap 

lingkungan.55 

Indikator Visi: 

1) Pelajar Muslim 

Berkarakter pola hidup Islam, sesuai dengan Al-qur’an dan Sunnah 

Rasul. 

2) Berakhlak Mulia 

Memiliki perilaku yang santun dan ta’dzim serta menjunjung tinggi nilai 

kebenaran, menjauhi sikap dan perilaku buruk,baik menurut norma agama 

maupun sosial masyarakat. 

3) Cakap 

Cerdas dan terampil serta memiliki bekal untuk kehidupan. 

4) Percaya Pada Diri Sendiri 

Memiliki keberanian dan menyelesaikan permasalahan yang di hadapi 

dalam bermasyarakat.  

5) Berguna bagi Bangsa dan Negara 

Siap dan mampu menjadi kader Bangsa dan Negara. 

6) Peduli dan Ramah terhadap Lingkungan 

Berperilaku santun terhadap lingkungan dengan cara 

mengimplementasikan rasa cinta, peduli dan ramah lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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b. Misi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

1) Menanamkan peserta didik tentang syarat-syarat Islam dan hukum-hukum 

Islam. 

2) Membiasakan peserta didik dalam semangat disiplin, tanggung jawab dan 

jujur. 

3) Membekali peserta didik dengan ilmu amaliyah. 

4) Membiasakan peserta didik beramal yang ilmiah. 

5) Menanamkan peserta didik nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan. 

6) Melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat sebagai wujud pelestarian, 

pencegahan dan kerusakan lingkungan. 

7) Menanamkan hidup hemat dalam upaya pelestarian lingkungan. 

8) Membiasakan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan.56  

c. Tujuan Pendidikan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Dalam rangka mengemban misi, MA Muhammadiyah 1 Ponorogo telah 

merumuskan beberapa tujuan antara lain:57 

1) Meningkatkan kualitas sikap dan amaliyah keagamaan Islam warga Madrasah. 

2) Meningkatkan prestasi belajar 0, 25 dari tahun sebelumnya. 

3) Meningkatkan dan mendayagunakan sarana prasarana yang mendukung 

peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 

4) Meningkatkan dalam pengembangan model pembelajaran lingkungan hidup 

terintegrasi pada semua mata pelajaran. 

5) Meningkatkan dalam panggilan dan pengembangan materi dan persoalan 

lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. 

6) Meningkatkan penanaman hidup hemat dalam upaya pelestarian lingkungan 
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7) Meningkatkan pembiasaan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan. 

4. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan lembaga formal, maka untuk 

melaksanakan program kerja secara baik, mencapai sebuah tujuan yang telah 

dirumuskan, disusun kepengurusan untuk memudahkan kerja system organisasi. 

Struktur organisasi terdiri dari kepala sekolah, dewan komite sekolah, coordinator TU, 

waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, waka humas, dan para wali kelas. 

5. Keadaan Guru dan Siswa  

a. Guru  

Guru merupakan tenaga pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang 

guru keberadaannya sangat penting dalam proses belajar mengajar, karena proses 

belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya seorang guru. Oleh 

karena itu, guru dalam menjalankan tugasnya harus bersungguh-sungguh dan 

bertanggung jawab akan keberhasilan dan tersampaikannya materi dengan baik.  

Guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo terdiri dari guru profesional dalam 

meningkatkan mutu siswa dan guru yang memiliki kompetensi yang cukup 

memadai sesuai ilmu masing-masing. Adapun jumlah guru yang mengajar di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo berjumlah 22 tenaga pendidik dan 2 tenaga 

kependidikan.58 

Gambar 4.1 

Data guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

No Pendidikan Jumlah 

1 Guru PNS yang diperbantukan tetap 3 

2 Guru tetap Yayasan 17 
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3 Guru honorer 1 

4 Guru tidak tetap 1 

 

No Tenaga Kependidikan Jumlah 

1 KA TU 1 

2 Staf TU 1 

b. Siswa  

Adapun jumlah siswa yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2019/2020 tercatat sebanyak 84 siswa, dengan rincian sebagai berikut:59 

Gambar 4.2 

Data Siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

No Kelas Jumlah 

1 Kelas X 30 

2 Kelas XI 27 

3 Kelas XII 27 

 Jumlah 84 

6. Sarana Prasarana 

Guna memudahkan proses kegiatan belajarn mengajar diperlukan sarana 

prasarana yang memadai demi memudahkan dalam penyampaian materi dan kenyamana 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk lebuh jelas mengenai sarana prasarana 

yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adapun dapat dilihat pada table berikut:60 
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Gambar 4.3 

Sarana Prasarana 

No Jenis Prasarana Jumlah 

Ruangan  

Ajaumlsh 

Ruang 

Kondisi 

Baik 

Jumlah 

Ruang 

Kondisi 

Rusak 

Kategori Kerusakan 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 6 6     

2 Perpustakaan 1 1     

3 R. Lab. Ipa 1 1     

4 R. Lab. Biologi       

5 R. Lab. Fisika       

6 R. Lab. Kimia       

7 Lab. Kom 1  1  1  

8 Lab. Bahasa 1  1  1  

9 R. Pimpinan 1 1     

10 R. Guru 1 1     

11 R. Tata Usaha 1 1     

12 R. Konseling 1  1    

13 Tempat Beribadah 1 1     

14 R. UKS 1 1   1  

15 WC 6 6     

16 Gudang 1 1    1 

17 R. Sirkulasi       

18 Tempat Olahraga 1  1  1  

19 R. OSIS 1  1    

20 Kantin 1 1   1  



 
 

 
 

21 R. Jahit dan Bordir 1  1  1  

22 Aula 1 1     

B. Deskripsi Data Khusus 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti memperoleh beberapa data 

terkait dengan upaya guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam 

pembelajaran daring di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya ialah teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

Pada bab ini peneliti menyajikan paparan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Paparan data yang dimaksud untuk menyajikan atau menyampaikan data yang diperoleh dari 

penelitian di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa jenis, seperti yang dijelaskan di bawah ini. 

1. Rasa Percaya Diri Siswa Tunanetra dalam Pembelajaran Daring Di Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

ada di Ponorogo yang memiliki siswa penyandang tunanetra sejak tahun 2002 hingga 

sekarang. Siswa tunanetra yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dari tahun ke 

tahun semakin banyak, siswa tersebut bukan hanya dari wilayah Ponorogo melainkan 

ada beberapa siswa yang dari luar kota misalnya Bojonegoro, Tuban, Gresik, dll.  

Sekolah dalam menerima siswa tunanetra mempunyai beberapa latar belakang, 

karena tidak mudah untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus untuk masuk dan 

sekolah di sekolah umum. Kebanyakan dari siswa penyandang tunanetra akan merasa 

tidak percaya diri dengan guru, teman, bahkan lingkungan.  

Untuk membangun dan menumbukan rasa percaya diri siswa tunanetra  menurut 

Bapak Sarlan selaku kepala sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo untuk 

membangun rasa percaya diri siswa tunanetra yang ada di MA Muhammadiyah 1 



 
 

 
 

Ponorogo ini semua pihak berperan aktif dalam membantu menumbuhkan rasa percaya 

diri siswa mulai dari kepala sekolah, atau kesiswaan, guru dan juga teman. 

Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini semuanya berperan dalam membangun 

percaya diri jadi ada sinergi anata guru dan kepala sekolah. Jadi semua yang 

membangan rasa percaya diri siswa tunanetra itu mulai dari kepala sekolah, atau 

kesiswaan kurikulum61 

 

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa untuk membangun rasa percaya diri 

siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo bukan hanya dari guru semata, 

melainkan dari semua anggota sekolah mulai dari siswa tunanetra itu sendiri, kepala 

sekolah, dan guru.  

Dalam segi pendidikan siswa tunanetra juga mempunyai hak yang sama dengan 

siswa yang lainnya atau siswa normal. Mereka belajar dengan porsi yang sama, akan 

tetapi dalam diri siswa tunanetra pasti ada yang namanya kurang percaya diri atau rasa 

minder dengan teman yang normal. Mereka merasa kurang mampu menyamai siswa 

normal. Dengan ini Bapak Yushafat selaku guru PAI di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo sering memberikan semangat akan rasa percaya diri kepada para siswa 

terutamanya siswa tunanetra untuk selalu semangat dan harus percaya diri dengan 

kemampuan yang di milikinya.  

Siswa tunanetra dari proses belajar mengajar kebanyakan sama seperti siswa yang 

lainnya berkaitan dengan percaya diri, akan tetapi tetap ada yang lebih percaya 

diri dari siswa yang lain.62 

 

Dalam proses belajar mengajar siswa tunanetra mempunyai semangat yang sama 

dengan siswa lainya. Mereka terlihat aktif dalam proses belajar mengajar tidak kalah 

dengan siswa normal. Akan tetapi, ada kalanya siswa tunanetra mempunyai rasa tidak 

percaya diri akan kemampuan yang mereka miliki, dan itu sangat menggangu aktivitas 

belajar siswa tunanetra. Sebab, dengan adanya rasa kurang percaya diri siswa tunanetra 

akan tidak bersemangat dalam belajar.  
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Rasa percaya diri siswa tunanetra terkadang baik terkadang jelek dengan itu guru 

sebagai motivator memberikan semangat terhadap siswa yang ketika dalam 

pembelajaran memiliki rasa percaya diri yang kurang semangat. 

Menurut Bapak Yushafat, semua siswa tunanetra bertempat tinggal di panti 

asuhan yang bekerja sama dengan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, di panti asuhan 

tidak hanya siswa tunanetra akan tetapi ada beberapa siswa normal. Untuk membantu 

menumbuhkan rasa percaya diri guru meminta bantuan kepada siswa normal untuk 

mendampingi mereka dalam belajar dan juga bergaul. Dengan hal ini diharapkan siswa 

tunanetra mempunyai rasa percaya diri yang sama dengan siswa normal pada umumnya, 

mereka diharapkan juga mendapatkan pendidikan yang sama dengan siswa normal.  

Untuk siswa tunanetra di sini semua berada di panti dan mayoritas siswa normal 

juga sama, jadi guru menyarankan kepada siswa yang normal untuk selalu 

mendamping meraka dalam belajar dan juga bergaul.63 

 

Ketika siswa tunanetra tidak berada di sekolah mereka masih bisa bertanya terkait 

pembelajaran yang kurang mereka kuasai. Mereka bisa bertanya kepada siswa yang satu 

kelas dengan mereka ketika berada di panti asuhan. Mereka sama-sama belajar dan 

bertempat tinggal sehingga memudahkan mereka ketika mereka merasa kurang paham 

mengenai pelajaran yang disampaikan oleh guru.  

Menurut beberapa siswa mereka sangat terbantu dengan adanya motivasi dan 

bantuan dari siswa normal lainnya. Semenjak mereka bersekolah di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, rasa percaya diri mereka tumbuh dan sekarang mereka 

tidak minder lagi jika ditanya oleh orang tuanya.  

Ada, ya seperti misalnya kalau ditanya orang itu kadang kita mau menjawab susah 

atau malu, oleh karena itu guru memberikan percaya diri untuk tidak malu dan 

harus berani dalam menjawab.64 
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Siswa normal sangat membantu ketika berada di panti asuhan, mereka bisa 

bertanya dan bisa memberikan motivasi kepada siswa tunanetra yang kurang 

bersemangat dalam belajar.  

Ketika sudah diberikan motivasi dan pengarahan dari beberapa guru, siswa 

cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih. Hal itu terlihat ketika peneliti 

melakukan observasi yang bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.65 

No Nama Kelas Bentuk sikap  percaya diri 

1 Febriyanti  XII IPS 1. Semangat dalam mengerjakan tugas. 

2. Aktif bertanya pada guru dan teman sebaya. 

3. Aktif pada saat bekerja kelompok.  

2 Pramudita  XI IPS 1. Semangat dalam mengerjakan tugas. 

2. Aktif bertanya pada guru dan teman sebaya. 

3. Aktif pada saat bekerja kelompok. 

Kesimpulan dari table di atas bahwasannya siswa tunanetra cenderung memiliki 

rasa percaya diri ketika sudah diberikan semangat dan juga arahan dari guru, sedangkan 

jika tidak diberikan semangat siswa tunanetra tersebut tidak ada rasa percaya diri dan 

juga semangat di dalam pembelajaran.   

Menurut Bapak Sarlan selaku kepala sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, 

dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra mudah-mudah sulit, karena siswa 

tunanetra yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tidak hanya satu, setiap anak 

pasti memiliki karakter yang berbeda-beda hal itu yang menjadi salah satu penyebab 

kendala dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Namun hal lainnya disampaikan oleh Bapak Yushafat, 

beliau dalam meningkatkan rasa percaya diri terhadap siswa tunanetra cenderung 
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kesulitan dalam hal pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran terlebih dengan 

siswa tunanetra belum pernah dan juga belum ada bekal mengajar.  

Memang ada, sebagian dari karakter siswa itu berbeda-beda, contohnya Nisfu 

dibawa oleh factor ekonomi dan agak sulit untuk membangkitkan percaya dirinya, 

dari IQ nya rendah, dari ekonominya juga rendah jadi ya rendah semua dan ada 

juga siswa yang ekonominya rendah tapi tingkat percaya dirinya sangat bagus.66 

Pasti mengalami kesulitan karena bekal mengajar untuk siswa berkebutuhan 

khusus dari sekolah dan kementrian pendidikan tidak dibekali.67 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya karakter siswa tunanetra itu berbeda-

beda sehingga jika rasa percaya diri siswa tinggi maka dari segi IQ dan ekonominya 

tidak menjadikan masalah buat membangun rasa percaya diri dan juga sebaliknya.  

2. Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa Tunanetra 

Dalam Pembelajaran Daring Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Upaya guru merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka 

membimbing, mendidik, mengajar, dan melakukan transfer knowledge kepada anak 

didik sesuai dengan kemampuan dan keprofesional yang dimiliki, sehingga mencapai 

suatu yang diinginkan atau hendak dicapai.68 

Munurut Bapak Sarlan selaku Kepala Sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo mempunyai beberapa visi dan misi upaya 

menumbukan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pendidikan pertama dari segi 

guru. Guru yang mengajar di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo harus ikhlas dalam 

mengajar terutama untuk siswa tunanetra karena tidak mudah untuk guru mengajar 

siswa tunanetra, ketika rasa ikhlas itu muncul pembelajaran akan semakin mudah. 

Sedangkan untuk siswa tunanetra sendiri mereka akan terbentuk menjadi siswa yang 

muslim dan muslimah yang berakhlak mulia, mempunyai rasa percaya diri, berguna 

bagi nusa dan bangsa, serta peduli dan ramah terhadap lingkungan.  
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Yang pertama visi nya kepala sekolah yakni untuk meningkatkan prestasi guru 

utamanya ya dengan rasa ikhlas, menciptakan guru yang ikhlas, kemudian 

memiliki guru yang alim dan memiliki ilmu yang tinggi, kemudian bisa 

muta’alim, kemudian guru itu harus ikhlas dulu yang perlu di tanamkan ketika 

mengajar di sekolahan swasta, inysaallah dengan ikhlas itu guru menjadi adil dan 

menyenangkan ketika mengajar. kalau visi sekolah sendiri terbentuknya pelajar 

muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, berguna bagi bangsa 

dan Negara, serta peduli dan ramah terhadap lingkungan.69 

 

Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo juga mempunyai visi dan misi terkait upaya 

dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa-siswanya. Dengan mempunyai beberapa 

upaya diharapkan siswa-siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tidak merasa kurang 

mempunyai rasa percaya diri dengan yang lainnya.  

Selain yang diungkapkan oleh Bapak Sarlan, ada juga dari guru PAI yakni Bapak 

Yushafat mengungkapkan bahwasanya untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa 

tunanetra dapat ditumbuhkan dengan beberapa faktor diantaranya. 

Cara membangun semangat dan percaya diri siswa dengan 1) motivasi dan 

memberi nasehat kepada siswa yang berkebutuan khusus dan siswa normal, 2) 

memberikan pemahaman kepada siswa yang normal untuk selalu bersosial dengan 

mereka sehingga merasa sama dengan yang lainya, 3) memberiakan tugas, latihan 

serta tanggung jawab dengan kapasitas mereka.70 

 

Guru selain sebagai pemberi materi pembelajaran terhadap siswa juga sebagai 

motivator, dengan demikian guru sangat berpengaruh terhadap masa depan siswa, dari 

segi percaya diri, materi dan mental siswa.  

Namun dengan adanya wabah covid-19, upaya guru dalam meningkatkan rasa 

percaya diri secara langsung terhadap siswa tunanetra terganggu, semua pembelajaran 

digantikan dengan daring tidak bisa tatap muka, sehingga sangat sulit untuk guru 

mengetahui perkembangan siswa.  

Dalam proses belajar mengajar saat ini siswa tunanetra dituntut untuk 

menggunakan pembelajaran seperti halnya siswa normal lainnya walaupun tidak mudah 

bagi mereka untuk belajar pada kondisi seperti ini. Dikarenakana di MA 
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Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan lembaga pendidikan umum, maka dalam 

kondisi yang seperti ini siswa tunanetra juga memiliki hak yang sama tanpa membeda-

bedakan dengan siswa normal lainnya. Sehingga siswa tunanetra juga menggunakan 

model pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan E-learning, akan tetapi siswa 

tunanetra sedikit diberikan kemudahan oleh para guru dengan menggunakan aplikasi 

word dalam pembelajaran dan tidak menggunakan E-learning. 

Menurut salah satu siswa tunanetra yakni Pramudita, pembelajaran daring dengan 

menggunakan E-learning sudah sangat efektif pada kondisi seperti ini. Namun, tidaklah 

mudah bagi mereka untuk belajar dengan menggunakan E-learning, mereka tidak 

terlalu paham akan materi karena keterbatasan dalam melihat. Mereka seringkali 

meminta bantuan kepada temannya untuk membacakan soal-soal yang diberikan oleh 

para guru. Selain itu, mereka mengungkapkan bahwasannya mereka saling menerima 

pelajaran karena tidak dijelaskan langsung oleh guru.  

Menurut Pramudita pembelajaraan daring atau E-learning sangatlah efektif karena 

kita bisa belajar seperti biasanya walaupun tidak dijelaskan oleh guru.71 

 

Dengan menggunakan pembelajaran daring siswa tunanetra tidak tertinggal dalam 

pembelajaran, mereka bisa bertanya kepada guru dan juga temannya. Guru dan teman 

sangat membantu dalam pembelajaran kali ini sebab dengan keterbatasan yang dimiliki 

oleh siswa tunanetra.  

Ketika sedang pembelajaran daring atau pembelajaran dengan menggunakan E-

learning, guru tidak hanya memberikan pembelajaran semata akan tetapi guru tetap 

memberikan motivasi terhadap beberapa siswa tunanetra. Beberapa upaya guru dapat 

dilihat oleh peneliti melakukan penelitian di panti asuhan ketika mereka sedang 

melakukan pembelajaran daring. Beberapa upaya guru disampaikan oleh siswa kelas XI 

dan XII, mereka mengungkapkan upaya guru sebagai berikut:72 
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Menurut Febriyanti dan Pramudita cara peran guru PAI dalam memberikan rasa percaya 

diri melalui pembelajaran E-learning dengan cara 1) Memberikan motivasi dan 

semangat belajar, 2) Memberikan nasehat kepada siswa tunanetra dan siswa normal, 3) 

Memberikan pemahaman kepada siswa yang normal untuk selalu bersosial dengan merek 

sehingga merasa sama dengan yang lainnya, 4) Memberikan tugas, latihan serta tanggung 

jawab dengan kapasitas pemikiran siswa. 

 

Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan observasi ke panti asuhan. Ketika 

peneliti melakukan penelitian siswa tunanetra sedang melakukan kegiatan pembelajaran 

secara jarak jauh dengan menggunakan E-learning. Dalam kesempatan ini guru 

memberikan motivasi terhadap siswa tunanetra (Febriyanti), guru memberikan motivasi 

tidak hanya ketika pembelajaran tatap muka melainkan ketika pembelajaran jarak jauh 

guru tetap memberikan motivasi terhadap siswa-siswanya terutama siswa tunanetra. 

Hal itu juga disampaikan oleh siswa kelas XI IPS bernama Pramudita dan siswa 

kelas XII IPS bernama febriyanti, guru juga memberikan beberapa motivasi terkait 

dengan rasa percaya diri ketika siswa dalam pembelajaran online. 

Menurut Febriyanti guru PAI memberikan beberapa motivasi ketika pembelajaran 

E-learning seperti halnya 1) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tunanetra agar 

bisa meningkatkan rasa percaya diri, 2) Guru memberikan arahan atau memberikan 

motivasi untuk saling berinteraksi, 3) Ketika di dalam pembelajaran online siswa 

tunanetra lebih aktif berinteraksi kepada guru perihal tentang pembelajaran dan tugas. 

Sedangkan menurut Pramudita guru PAI memberikan motivasi ketika pembelajaran E-

learning meliputi 1) Siswa tunanetra lebih sering bertanya kepada guru PAI tentang 

pembelajaran, 2) Siswa di bagi beberapa kelompok agar mempermudah dalam hal belajar 

dan interaksi, 3) Ketika di dalam pembelajaran online siswa tunanetra lebih aktif 

berinteraksi kepada guru perihal tentang pembelajaran dan tugas, 4) Ketika sebelum 

pembelajaran guru memberikan motivasi agar focus dan sering berinteraksi di kelas.  

 

Dengan demikain peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya guru tidak hanya 

memberikan motivasi kepada siswa-siswanya ketika pembelajaran tatap muka, 

melainkan ketika dalam pembelajaran jarak jauh guru tetap memberikan motivasi 

kepada siswa-siswanya.  

3. Kendala Guru PAI Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa Tunanetra 

Dalam Pembelajaran Daring Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Kendala merupakan hal yang biasa dalam sebuah aktifitas, terlebih dalam 

menangani siswa yang tunanetra. Namun hal tersebut bukan merupakan alasan untuk 



 
 

 
 

tidak dapat membantu dalam proses belajar, menumbuhkan rasa percaya diri siswa yang 

mempunyai keterbatasan. Seperti halnya di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan salah satu sekolah yang memiliki siswa 

penyandang tunanetra.  

 Dalam proses belajar mengajar seringkali para guru menggunakan pembelajaran 

visual berupa gambar atau video. Dalam pembelajaran ini guru harus beberapa kali 

menggulang pembelajaran karena beberapa siswa tunanetra belum paham. Terlebih 

mental siswa tunanetra berubah-ubah mereka terkadang mempunyai rasa kurang 

percaya diri dengan siswa normal lainnya, disitu guru akan memberikan motivasi 

dengan memahamkan arti manfaat manusia yang hidup dimuka bumi haruslah 

bermanfaat bagi tanpa harus memiliki kesempurnaan.  

Mengajar dengan metode visual dengan gambar dan video ataupun gerakan tubuh. 

Guru doble dalam pembelajaran karena harus menjelaskan kembali.73 

 

Dengan menggunakan model pembelajaran visual dengan menggunakan gambar 

ataupun dengan video guru terkadang sulit menguasai pembelajaran, terlebih kepada 

siswa tunanetra mereka harus diulang beberapa kali agar mereka faham dengan materi 

yang disampaikan.  

Dalam segi pembelajaran siswa tunanetra mendapatkan pembelajaran yang sama 

dengan siswa normal pada umumnya. Hal itu terkadang menjadi masalah ketika siswa 

tunanetra tidak mempunyai rasa percaya diri. Menurut Bapak Yushafat selaku guru PAI, 

ketika siswa tunanetra tidak mempunyai rasa percaya diri guru akan mengajak berfikir 

hal positif dalam pembelajaran selain itu guru akan memberi sapaan terhadap siswa 

yang dikira minder atau kurang percaya diri ketika pembelajaran.  

Biasanya guru mengajak berfikir untuk berargumen dan memberi sapaan terhadap 

siswa tunanetra yang minder atau kurang percaya diri.74 
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Dengan mengajak siswa untuk berfikir akan hal yang positif dan memberikan 

sapaan terhadap siswa yang minder atau kurang percaya diri, diharapkan memberikan 

semangat dan motivasi agar siswa tunanetra memiliki rasa percaya diri.  

Namun dikarenakan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan lembaga 

pendidikan untuk sekolah umum, maka terdapat kekurangan dalam mengupayakan 

pembelajaran bagi siswa tunanetra.  

Kurikulum yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan kurikulum 

yang sama dengan kurikulum yang ada disekolah lainnya, tidak ada kurikulum 

khusus untuk siswa tunanetra. Sehingga siswa tunanetra mendapatkan perlakukan 

yang sama dengan siswa yang lainnya.75  

 

Dengan adanya kurikulum yang sama diharapkan siswa tunanetra dapat 

menyetarakan kemampuannya dengan siswa normal lainnya, dan termotivasi dengan 

siswa normal.  

Menurut Bapak Sarlan selaku kepala sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, 

dengan adanya wabah covid-19, siswa tunanetra sedikit kesulitan dalam proses belajar 

mengajar, karena dalam proses belajar mengajar saat ini tidak ada program khusus 

untuk siswa tunanetra semuanya sama dengan menggunakan E-learning. Mereka sedikit 

kesulitan dalam melakukan pembelajaran karena meraka tidak terlalu faham dengan 

IPTEK. Mereka lebih sering menggunakan aplikasi word dalam pembelajaran dan harus 

dibantu dengan siswa normal. Sedangkan siswa normal sudah menggunakan E-learning 

dalam proses belajar mengajar. Dengan kejadian itu rasa percaya diri siswa tunanetra 

sedikit menurun atau muncul kembali rasa kurang percaya diri.  

Untuk penggunaan E-learning bagi siswa tunanetra sangat sulit, siswa tunanetra 

bisanya kalau pakai E-learning itu menggunakan word untuk siswa normal bisa 

mengaksesnya dan siswa lebih bisa mencari refrensi sendiri dari pada 

mendengarkan dan sebagainya. Di MA juga belum ada pembelajaran khusus 

untuk siswa tunanetra dan di MA pembelajarannya untuk umum jadi siswa 

tunanetra pun di sama ratakan dengan siswa normal lainnya.76 
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Sebagian siswa tunanetra berpendapat bahwasanya tidak ada kendala dalam 

membangun rasa percaya diri yang dilakukan oleh guru, karena mereka yakin bahwa 

semangat guru merupakan sebagian dari semangat dari orang tua. Dengan demikian 

siswa akan berfikir kembali jika mereka dalam pembelajaran tidak mempunyai rasa 

percaya diri, ketika mereka tidak mempunyai rasa percaya diri dalam pembelajaran 

mereka akan tertinggal dengan siswa yang lainnya terlebih dengan siswa normal. Hal itu 

juga disampaikan oleh siswa kelas XI siswa tunanetra yakni Adelia, dia 

mengungkapkan bahwasanya dalam pembelajaran mersakan hal yang biasa saja tidak 

ada kendala, karena dia mempunyai semangat dan rasa percaya diri yang kuat sehingga 

dapat menjadikan siswa yang pantang menyerah dengan kondisi yang tidak sempurna. 

Insyaallah tidak ada kendala, karena saya yakin semangatnya guru adalah juga 

sebagian dari semangatnya orang tua saya (Pramudita) untuk mendukung saya 

dalam membangun rasa percaya diri.77 Biasa aja, karena rasa percaya diri saya 

(Aldenia) kadang-kadang bagus dan tidak.78 

 

Akan tetapi dalam kondisi yang seperti ini, pembelajaran dialihkan ke 

pembelajaran daring, sehingga siswa merasakan kendala dalam pembelajaran dan juga 

terhadap rasa percaya diri. Sebab ketika dalam pembelajaran siswa tunanetra sebagian 

tidak faham akan materi pembelajaran, sedangkan ketika mereka akan menanyakan 

pembelajaran tersebut mereka kesulitan dalam berkomunikasi, mereka tidak faham 

dengan pembelajaran E-learning. Dan mereka merasakan kurang percaya diri dalam 

mengumpulkan tugas yang diberikan, sebab mereka merasa tidak paham akan materi 

yang disampaikan dalam pembelajaran E-learning.  

Banyak sekali kendalanya salah satunya tidak diterangkan ketika pembelajaran 

tatap muka, kalau tatap muka misalnya tidak paham bisa diterangkan sebanyak 

dua kali tapi kalau melalui pembelajaran daring atau E-learning sangatlah 

kesusahan.79 
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Namun dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa tunanetra 

diharpkan tidak menjadi beban dalam pembelajaran. Mereka masih bisa bertanya 

dengan guru walaupun terkadang juga sulit karena keterbatasan waktu. Dengan 

pembelajaran ini guru berharap bahwa siswa tunanetra tidak kalah dengan siswa normal 

pada umumnya.  

  



 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisikan tentang analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti yang berkaitan dengan upaya guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa 

tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.  

A. Analisis Rasa Percaya Diri Siswa Tunanetra Dalam Pembelajaran Daring Di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Percaya diri berasal dari bahasa Inggris yakni selfconfidence yang artinya percaya 

pada kemampuan, kekuatan dan penilaian diri. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian tentang 

diri sendiri adalah berupa penilaian yang positif. Penilaian positif inilah yang nantinya akan 

menimbulkan motivasi dalam diri individu untuk lebih mau menghargai dirinya. Pengertian 

secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap gejala aspek 

kelebihan yang dimiliki oleh individu dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu 

untuk bisa mencapai berbagai tujuan hidupnya.80  

Berdasarkan hasil penelitian, rasa percaya diri siswa tunanetra berasal dari diri sendiri 

yang memotivasi untuk percaya akan kemampuan yang mereka miliki tidak kalah dengan 

kemampuan siswa normal. Namun, adakalanya siswa tunanetra mempunyai rasa kurang 

percaya diri akan kemampuan yang mereka miliki, mereka membandingkan kemampuan 

siswa normal dan siswa tunanetra.  

Orang yang memiliki percaya diri akan menghargai dirinya sendiri. Artinya dia 

memiliki cara pandang yang positif terhadap dirinya rasa percaya diri yang tinggi muncul 

dari tinggi penghargaan diri seseorang atau sering di kenal dengan selfesteem. Rasa tidak 

percaya diri muncul karena kita sering kali berfokus pada kekurangan kita, baik itu 
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mengenai pengalaman-pengalaman kita yang buruk atau pun peristiwa yang membuat kita 

malu.81  

Sama halnya dengan pemahaman terhadap pengertian kepercayaan diri, ketidak 

percayaan diri memiliki pengertian yang sebaliknya dengan kepercayaan diri. Tidak percaya 

diri bisa disimpulkan sebagai suatu keyakinan negatif seseorang terhadap kekurangan yang 

ada di berbagai aspek kepribadiannya sehingga ia merasa tidak mampu untuk mencapai 

berbagai tujuan di dalam kehidupannya.82 

Ketika siswa tunanetra merasa kurang percaya diri akan kemampuan yang mereka 

miliki, siswa tunanetra akan mencoba untuk berfikir positif seperti yang di ajarkan oleh 

guru, dan mengalihkan perhatian ke sering belajar dan mengikuti beberapa ekstra yang ada 

untuk menyibukkan diri, agar tidak memikirkan adanya kekurangan dalam dirinya.  

Dunia pendidikan salah satu indikator penting berkaitan dengan telah berhasilnya 

pendidikan karakter pada anak didik adalah menunjukkan sikap percaya diri. Sikap percaya 

diri ini muncul karena terbangun sikap berpikir yang positif dalam menghadapi kehidupan. 

Tanpa ada rasa percaya diri maka seseorang hanya akan dihantui keragu-raguan ketika ia 

akan melangkah atau bahkan pada saat melangkah.83 

Dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra selain dari diri sendiri, siswa 

tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo juga dibantu oleh sekelilingnya. Guru dan 

beberapa siswa lainnya juga sering memberikan semangat untuk siswa tunanetra tetap 

mempunyai rasa percaya diri yang sama dengan siswa normal lainnya atau bahkan siswa 

tunanetra harus lebih percaya diri dari siswa normal lainya.  

Sugiana menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan diri adalah yang 

menghargai dirinya sendiri dan memiliki cara pandang positif terhadap dirinya. Karena rasa 

                                                           
81 Gian Sugiana Sugara, Seni Memprogram Ulang Pikiran Bawah Sadar, (Jakarta: Indeks, 2013), 69.  
82 Hakim Tursan, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, 6.  
83  Muhaimin Azzet, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2012), 69. 



 
 

 
 

percaya diri muncul dari penghargaan diri seseorang terhadap dirinya sendiri.84 Orang yang 

memiliki kepercayaan diri yang positif menurut Lauster adalah disebutkan di bawah ini. 

1. Keyakinan kemampuan diri 

Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang dirinya. Ia mampu 

secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. 

2. Optimis  

Optimis adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu berpandangan baik 

dalam menghadapi segala hal tentang diri dan kemampuannya. 

3. Objektif  

Orang yang memendang permasalahan atau sesuatu seseuai dengan kebenaran yang 

semestinya, bukan menurut pribadi atau menurut dirinya sendiri. 

4. Bertanggung jawab  

Bertanggung jawab kesediaan orang-orang yang menanggung segala sesuatu yang telah 

menjadi konsekuensinya. 

5. Rasional dan realis 

Rasional dan realistis adalah analisis terhadap suatu masalah, suatu hal dan suatu 

kejadian dengan menggunakan akal pemikiran yang dapat diterima oleh akal sesuai 

dengan kenyataan.85 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

kepercayaan diri meliputi penghargaan diri, cara pandang positif, keyakinan kemampuan 

diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis. 

Hal itu juga yang terjadi pada siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Siswa tunanetra dalam meningkatkan rasa percaya diri menghargai dirinya dengan kondisi 

yang tidak sama dengan siswa lainnya dan tetap berfikir postitif dalam mengikiuti 
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pembelajaran sesuai dengan yang di ajarkan oleh guru dan bertanggung jawab atas apa yang 

siswa tunanetra kerjakan.  

Namun dengan kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini rasa percaya diri siswa 

tunanetra cenderung menurun. Mereka kesulitan dalam proses belajar mengajar. Siswa 

tunanetra menyadari kekurang yang ada pada dirinya, mereka sering kali meminta bantuan 

kepada temannya yang ada di pasti asuhan untuk membantu dalam proses belajar mengajar. 

Siswa normal  yang ada di panti asuhan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada 

siswa tunanetra agar siswa tunannetra tidak patah semangat. Siswa tunanetra juga sering 

langsung bertanya kepada guru apa yang mereka kurang fahami terkait dengan 

pembelajaran. Para guru terutama guru PAI sering memberikan semangat kepada siswa-

siswanya terutama siswa tunanetra agar tetap bersemangat dalam pembelajaran walaupun 

dengan pembelajaran jarak jauh, dan harus selalu percaya diri dengan kemampuan yang 

mereka miliki.  

Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya rasa percaya diri 

siswa tunanetra berasal dari diri siswa tunanetra itu sendiri. Namun ada guru dan teman 

sekelilingnya dalam membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra, 

memberikan semangat dan motivasi terhadap siswa tunnaetra ketika siswa tunanetra merasa 

kurang percaya diri.  

B. Analisis Upaya Guru Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa Tunanetra 

Dalam Pembelajaran Daring Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, ikhtiar untuk 

mencapai suatu yang dimaksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.86 Upaya 

adalah salah satu usaha atau syarat untuk mencapaikan sesuatu maksud tertentu, usaha, akal, 
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ikhtiar boleh juga dikatakan suatu kegiatan dengan mengarah tenaga, pikiran atau badan 

untuk mencapai sesuatu yang dimaksud tujuan.87  

Upaya guru adalah suatu aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka membimbing, 

mendidik, mengajar, dan melakukan transfer knowledge kepada anak didik sesuai dengan 

kemampuan dan keprofesional yang dimiliki, sehingga mencapai suatu yang diinginkan atau 

hendak dicapai.88 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, 

peneliti menemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan rasa 

percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring. Dalam membangun rasa percaya 

diri tidak hanya satu orang saja, akan tetapi semua orang berperan dalam membangun rasa 

percaya diri. Hal itu juga dilakukan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo semua warga 

sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, siswa saling bahu membahu menumbuhkan rasa 

percaya diri, terlebih untuk siswa tunanetra. Siswa tunanetra lebih membutuhkan dorongan 

untuk membangun rasa percaya diri agar mereka tidak tertinggal dari siswa normal. Sebab di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo terdiri dari beberapa siswa mulai dari siswa tunanetra dan 

siswa normal.  

Guru pendidik adalah yang menjadi tokoh, panutan, dan indetifikasi bagi para peserta 

didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi 

tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.89 

Guru yang baik, terutama guru PAI, adalah guru yang bisa menjalankan perannya 

dengan baik dan sesuai dengan posisinya sebagai seorang guru, sedangkan guru memiliki 

peran yang amat luas baik di sekolah, di kelas, di rumah serta di dalam masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, guru 

yang berada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki upaya yang sangat penting dalam 
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meningkatkan rasa percaya diri siswa terutama siswa tunanetra yang memiliki kekurangan. 

Selain para guru menurut Bapak Kepala Sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang 

berupaya dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra ialah semua warga sekolah, 

yang meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa. Semua warga sekolah saling membantu 

dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa tunanetra.  

 Salah satu guru yang berupaya dalam menumbuhkan rasa percaya diri ialah guru PAI. 

Guru PAI sangat membantu dalam upaya meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra. 

Dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra guru PAI mempunyai beberapa cara 

diantaranya: 1). Motivasi dan nasehat kepada siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa 

normal. 2). Memberikan pemahaman kepada siswa yang normal untuk selalu bersosialisasi 

dengan siswa tunanetra sehingga siswa tunanetra merasa sama dengan siswa normal lainnya. 

3). Memberikan tugas, latihan serta tanggung jawab dengan kapasitas mereka.  

Namun dalam kegiatan belajar mengajar saat ini memiliki keterbatasan dikarenakan 

untuk kegiatan proses belajar mengajar dialihkan ke pembelajaran daring, yang di akibatkan 

adanya wabah covid-19. Menurut Guru PAI dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan pembelajaran E-Learning tidak terlalu menyulitkan bagi siswa tunanetra 

karena mereka bisa bertanya kepada siswa normal yang ada di panti asuhan yang sama 

dengan siswa tunanetra. Selain bisa bertanya kepada siswa normal siswa tunanetra bisa 

bertanya langsung kepada guru melalui aplikasi whatsapp.  

Guru PAI MA Muhammadiyah 1 Ponorogo bukan hanya sebagai pengajar, akan tetapi 

guru PAI juga sebagai motivator untuk para siswa, terutama bagi siswa tunanetra yang 

mempunyai keterbatasan. Dalam memberikan motivasi guru PAI di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo terjadi pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Guru PAI memilih 

memberikan motivasi ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung akan memberikan 

efek yang sangat bagus.  



 
 

 
 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwasanya upaya guru PAI dalam meningkatkan rasa 

percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

meliputi: 

1. Dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra tidak hanya satu guru saja, 

melainkan semua warga sekolah baik kepala sekolah, guru, siswa normal lainnya.  

2. Memberikan motivasi dan nasehat kepada siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa 

normal.  

3. Memberikan pemahaman kepada siswa yang normal untuk selalu bersosialisasi dengan 

siswa tunanetra sehingga siswa tunanetra merasa sama dengan siswa normal lainnya.  

4. Memberikan tugas, latihan serta tanggung jawab dengan kapasitas mereka.  

5. Guru selain sebagai pengajar juga sebagai pemberi motivasi.  

C. Analisis Kendala Guru Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa Tunanetra 

Dalam Pembelajaran Daring Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan siswa yang berisi berbagai 

kegiatan yang bertujuan agar terjadi proses belajar (perubahan tingkah laku) pada diri siswa. 

Kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran pada dasarnya sangat kompleks. Tetapi pada 

intinya meliputi kegiatan penyampaian pesan kepada siswa, penciptaan lingkungan yang 

kondusif dan edukatif bagi proses belajar siswa dan pemberdayaan potensi siswa melalui 

interaksi perilaku pendidik dan siswa, dimana semua perbuatan itu dilaksanakan secara 

bertahap.  

Hasil penelitian, dalam proses belajar mengajar di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

yang terdapat beberapa siswa tunanetra tidak terlalu mempunyai kendala yang cukup serius. 

Siswa tuanetra yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo cenderung mempunyai tingkat 

emosional yang cukup stabil hal itu memudahkan guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar dengan baik. Namun tak jarang guru harus meminta bantuan kepada siswa normal 



 
 

 
 

untuk membantu siswa tunanetra dalam belajar ketika di panti asuhan, sebab tak semua 

pelajaran dapat dengan mudah di terima ketika di sekolah.  

Sistem pembelajaran jarak jauh merupakan suatu model instruksional antara pengajar 

dan pelajar untuk memberikan kesempatan belajar tanpa dibatasi oleh kendala waktu, ruang 

dan pada sistem pembelajaran jarak jauh siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk 

mendengarkan guru mengajar dan aktivitas pembelajaran konvensional lainnya. 90 

Dengan kondisi seperti saat ini, pembelajaran jarak jauh sangat efesian untuk tetap 

melakukan proses belajar mengajar karena tidak memungkinkan melakukan pembelajaran 

tatap muka dikarenakan untuk mengurangi penyebaran wabah covid -19. Dengan kondisi 

seperti itu siswa tunanetra juga menerapkan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan dari hasil 

penelitian, siswa tunanetra dalam proses belajar mengajar menggunakan aplikasi word untuk 

mempermudah dalam belajar. Sebab, untuk  mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

E-Learning siswa tunanetra dirasa tidak mampu untuk mengikuti.  

 Dalam hal ini pembelajaran diartikan juga sebagai usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik 

Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran:  

1. Pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan cdengan sengaja agar seseorang 

membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, inti dari 

pembelajaran adalah segala upaya yang di lakukan oleh pendidik agar terjadi proses 

belajar pada diri, peserta didik kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak 

menghasilkan kegiatan belajar pada peserta didiknya.  

2. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20 pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.91 
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Perangkat media pembelajaran terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, kedua 

perangkat ini digunakan dalam web pembelajaran E-learning. Adapun sistem pembelajaran 

berbasis web ini terjadi karena perkembangan yang pesat dari tiga bidang seperti bidang 

pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan menggunakan teknologi computer, dan 

perkembangan teknologi internet. Teknologi tersebut dapat di manfaatkan untuk 

menyampaikan informasi dan komunikasi seperti email, groups, chatting, searching, 

download, upload dan aktivitas lainnya.92 

Menurut salah satu guru, dalam proses belajar mengajar saat ini menggunakan media 

E-Learnig.  Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan E-Learning mempunyai 

banyak kelebihan. Salah satu kelebihannya siswa bisa langsung melihat materi yag diberikan 

melalui link yang di berikan oleh guru. Namun untuk para siswa tunanetra guru dalam 

memberikan materi pembelajaran langsung di berikan melalui aplikasi WhatsApp. Dengan 

itu siswa tunanetra tidak akan ketinggalan dengan siswa normal lainnya.  

Akan tetapi, terkadang siswa tunanetra mengalami kesulitan dalam menerima materi 

yang disampaikan oleh guru. Mereka sering kali meminta bantuan kepada teman sepanti 

asuhan tak jarang siswa tunanetra langgsung menanyakannya kepada guru.  

Istilah E-learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar 

yang menguraikan tentang definisi E-learning dari berbagai sudut pandang. Salah satu 

definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak misalnya menurut Darin E. Hartley E-

learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya 

bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan computer lain. 

Learn Frame Com dalam Glossary Of E-learning Terms menyatakan suatu definisi yang 

lebih luas bahwa E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi 

elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan computer, 

maupun computer standalone. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan 
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media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Siswa tidak perlu 

duduk di dalam kelas untuk menyimak setiap materi pembelajaran yang disampaikan guru 

secara langsung, tetapi dapat disimak setiap saat pada tempat dimana saja yang terhubung 

dengan fasilitas internet. 93 

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kendala guru PAI dalam meningkatkan 

rasa percaya diri dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo meliputi: 

1. Emosi siswa yang tidak stabil dalam proses belajar mengajar.  

2. Sulitnya menerima materi pada saat pembelajaran daring.  

3. Materi yang disampaikan tidak maksimal. 

4. Siswa tunanetra sering kebingungan dan bertanya kepada guru tentang pembelajaran 

karena sebelumnya tidak dijelaskan seperti hal nya pembelajaran tatap muka.  
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian 

dapat disimpulkan bahsawannya: 

1. Rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo memiliki semangat yang sama dengan siswa normal lainnya. Akan tetapi, ada 

kalanya siswa tunanetra kurang percaya diri akan kemampuan yang mereka miliki, 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri tersebut guru memberikan motivasi terhadap 

siswa yang kurang percaya diri. Rasa percaya diri siswa tunanetra akan muncul seiring 

dengan akan sadarnya kemampuan yang dimiliki oleh siswa tunanetra itu sendiri.  

2. Upaya guru PAI dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam 

pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dalam meningkatkan rasa 

percaya diri siswa tunanetra tidak hanya dari guru PAI, semua warga sekolah saling 

membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra dalam pembelajaran 

daring yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.  

3. Kendala guru PAI dalam pembelajaran daring di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tidak 

terlalu banyak. Sebab semua siswa tunanetra yang bersekolah di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo berada di panti asuhan. Kebanyakan dari siswa tunanetra akan meminta 

bantuan kepada siswa normal. Namun tidak menutup kemungkinan siswa tunanetra 

langsung bertanya ke Guru.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 



 
 

 
 

1. Bagi sekolah, perlu adanya komunikasi yang lebih lanjut dengan para guru, siswa 

normal, dan juga para orang tua untuk saling membantu dalam meningkatkan rasa 

percaya diri siswa tunanetra.  

2. Bagi guru, perlu adanya kesabaran dalam menghadapi sikap dan emosi para siswa 

tunanetra. Dan lebih mendekati siswa tunanetra.  

3. Paneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas dan subjek 

penelitiannya tidak terbatas pada siswa tunanetra semata.  
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