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ABSTRAK 

  

Fauzi,  Muhamad Rifqi.  2018.  Pola Belajar Siswa Penyandang Tunanetra Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

(FATIK) Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Kharisul Wathoni, M.Pd.I 

Kata Kunci: Pola Belajar, Gaya Belajar, Siswa Tunanetra, Prestasi Belajar 

Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa 

memandang status sosial, material, keadaan jasmani maupun rohani. Pendidikan 

memegang peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. 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 daam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 

mental, social, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Anak tunanetra 

di mata masyarakat masih dianggap sebagai orang yang menjadi beban sosial, tanpa 

mereka mau melihat kelebihan yang dimilikinya. Dari hasil pengamatan yang peneliti 

lakukan di MA Muhammadiyah 01 Ponorogo bahwasanya di lembaga tersebut 

terdapat siswa penyandang tunanetra yang juga mengikuti proses pendidikan 

layaknya siswa normal. Hal ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi siswa 

penyandang tunanetra dalam belajar. 

Penelitian ini bertujuan (1). Untuk mengetahui bagaimana pola belajar siswa 

penyandang tunanetra dalam belajar, (2). Untuk mengetahui bagaimana gaya belajar 

siswa penyandang tunanetra dalam belajar, (3). Untuk mengetahui prestasi siswa 

penyandang tunanetra dengan pola belajar dan gaya belajar yang digunakan. 

Untuk memperoleh hasil tujuan penelitian tersebut peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber datanya adalah kata-kata, tindakan, 

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

Teknik pengumpulan datanya adalah interview (wawancara), observasi (pengamatan), 

dokumentasi dan gabungan ketiganya. Dan Analisis data diperoleh dari data hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan lain, untuk kemudian direduksi, 

disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Dari analisis data diperoleh hasil : (1). Pola belajar yang digunakan siswa 

penyandang tunanetra yaitu dengan belajar Stimulus-response learning dan pola 

belajar  informasi, (2). Gaya belajar yang digunakan siswa penyandang tunanetra MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo menggunakan gaya belaja jenis Auditorik yaitu 

mendengarkan,(3). Dengan pola belajar dan gaya belajar yang digunakan siswa 

penyandang tunanetra mendapat prestasi yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa 

memandang status sosial, material, keadaan jasmani maupun rohani.
1
 Hal ini 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, “kemudian dari pada itu 

untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan utnuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonasia itu dalam suatu Undang Undang Dasar 

Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan 

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2
 

Pendidikan memegang peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. 

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 

                                                           
1
 A.M. Wibowo, “Studi Pada Sekolah Luar Biasa Negeri/A Kota Denpasar Provinsi Bali” 

dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Barat, Bali 

dan Nusa Tenggara Timur, ed. Bambang Hartono (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Semarang, 2010), 191. 
2
 Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Pembukaan Alenia Empat. 
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1945 sebagai yang dicanangkan dalam GBHN tak akan diwujudkan oleh 

manusia-manusia yang bodoh, hidup terbelakang, yang tak mampu berfikir 

kreatif. Masyarakat yang sejahtera material dan spiritual tak akan dapat 

dikerjakan oleh orang-orang yang telah memiliki semangat kebangsaan yang 

tinggi. Tak berlebihan bila dikatakan bahwa pendidikan adalah landasan untuk 

membangun manusia Indonesia seutuhnya serta sarana untuk membangun 

masyarakat seluruhnya.
3
 

Para ahli pendidikan menyadari bahwa tiap-tiap anak berbeda dalam 

perkembangan mentalnya, fisik maupun sosialnya. Oleh karena itu isi serta 

metode pendidikan harus sesuai dengan perkembangan tersebut, hingga anak-

anak memperoleh pengajaran yang lebih baik. 

Pendidikan Luar Biasa ialah pendidikan yang secara sengaja direncanakan 

untuk anak-anak berkelainan. Mereka dengan sengaja dipisahkan dari anak 

normal, kemudian dipersatukan di antara mereka sesuai dengan taraf dan jenis 

kelainannya untuk diberi pendidikan yang khusus.
4
 

Belajar merupakan inti dari proses pendidikan, dalam kegiatan belajar 

dapat timbul berbagai masalah baik pelajar maupun pengajar. Misalnya 

bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar berhasil, metode atau teknik yang 

                                                           
3
 Nyoman Subaga BBA, Mengapa Anak Berkelainan Perlu Pendidikan (Jakarta: PN Balai 

Pustaka, 1982), 119. 
4
 Ibid, 126. 
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sesuai dengan jenis dan situasi belajar, membuat rencana belajar, penilaian belajar 

dan sebagainya.
5
 

Belajar merupakan aktivitas manusia yang sangat vital dan secara terus 

menerus akan dilakukan selama manusia tersebut masih hidup. Manusia tidak 

mampu hidup sebagai manusia jika ia tidak dididik atau diajar oleh manusia 

lainnya. Bayi yang baru dilahirkan telah membawa beberapa naluri atau insting 

dan potensi-potensi yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Akan tetapi, 

naluri dan potensi-potensi tersebut tidak akan berkembang baik tanpa pengaruh 

dari luar, yaitu campur tangan orang lain. Di samping kepandaian-kepandaian 

yang bersifat jasmaniyah (skil, motor, ability), seperti merangkak, duduk, 

berjalan, makan, dan sebagainya, manusia membutuhkan kepandaian-kepandaian 

yang bersifat ruhaniyah karena manusia adalah mahluk social budaya. 

Belajar merupakan proses yang bersifat internal (a purely internal event) 

yang tidak dapat dilihat dengan nyata. Proses itu terjadi di dalam diri seseorang 

yang sedang mengalami proses belajar.
6
 

Anak tunanetra di mata masyarakat masih dianggap sebagai orang yang 

menjadi beban sosial, tanpa mereka mau melihat kelebihan yang dimilikinya. 

Mereka hanya melihat sebelah mata dan menganggap anak tunanetra tersebut 

sebagai anak cacat, sehingga pernyataan tersebut sering membuat lemah atau 

                                                           
5
 Syamsu Yusuf, A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2006), 222. 
6
 M. Thobroni, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Praktik  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2016), 16. 
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tidak berdaya bagi keluarga dan khususnya anak tunanetra itu sendiri dalam 

menempuh pendidikan. Anak tunanetra juga mempunyai hak untuk mendapatkan 

pendidikan. Anak tunanetra juga manusia yang harus dimanusiakan layaknya 

anak normal.  Akan tetapi, sistem pendidikan anak tunanetra dengan anak normal 

sudah berbeda, baik dari segi tenaga pendidik, metode belajar dan lain 

sebagainya, dan diadakannya pengelompokan dalam belajar. 

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di MA Muhammadiyah 01 

Ponorogo bahwasanya di lembaga tersebut terdapat siswa penyandang tunanetra 

yang juga mengikuti proses pendidikan layaknya siswa normal. Akan tetapi di 

lembaga tersebut tidak adanya pengelompokan antara siswa penyandang 

tunanetra dengan siswa normal dalam pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu 

masalah yang dihadapi siswa penyandang tunanetra dalam belajar. 

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan tema “POLA BELAJAR SISWA PENYANDANG 

TUNANETRA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR DI MA 

MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini lebih 

memfokuskan pada perilaku belajar mengenai pola belajar dan gaya belajar serta 

prestasi siswa penyandang tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola belajar siswa penyandang tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo? 

2. Bagaimana gaya belajar siswa penyandang tunanetra di MA Muhammadiyah 

1 Ponorogo? 

3. Bagaimana prestasi siswa penyandang tunanetra dengan pola belajar dan gaya 

belajar yang digunakan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pola belajar siswa penyandang tunanetra dalam 

belajar 

2. Untuk mengetahui bagaimana gaya belajar siswa penyandang tunanetra dalam 

belajar 

3. Untuk mengetahui prestasi siswa penyandang tunanetra dengan pola belajar 

dan gaya belajar yang digunakan? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dengan di adakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi untuk menambah pengetahuan sebagai khasanah keilmuan 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 
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Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan 

pengetahuan bagi penulis khususnya dalam menyikapi suatu masalah 

pendidikan yang dialami oleh siswa penyandang tunanetra, selain itu 

dengan penelitian ini menjadi bekal ketika penulis terjun langsung dalam 

dunia pendidikan siswa penyandang tunanetra. 

b. Bagi Lembaga 

Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam mengelola 

dan menerapkan pengembangan program pendidikan untuk siswa 

penyandang tunanetra di lembaga 

c. Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian ini, bisa dijadikan tambahan wawasan ilmuan 

pengetahuan tentang pola dan gaya belajar serta implikasinya dalam 

meningkatkan prestasi 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan berisi tentang gambaran umum 

yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan Telaah Pustaka Terdahulu dan Kajian Teori: dalam 

bab ini berisi tentang telaah pustaka terdahulu dan kajian tentang teori yang dapat 



7 

 

digunakan atau relevan sebagai landasan atas kerangka berfikir untuk 

menyelesaikan masalah pola belajar dan gaya belajar siswa penyandang 

tunanetra. Sehingga pembahasan pada bab ini adalah penjelasan tentang pola 

belajar, gaya belajar dan siswa tunanetra. 

Bab ketiga, merupaka Metodologi Penelitian: pendekatan dan jenis 

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

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan 

penelitian. 

Bab keempat, merupakan Deskripsi Data pada bab ini menguraikan 

tentang deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. 

Bab kelima, merupakan Analisis Data: pada bab ini menguraikan tentang 

data terkait bagaimana pola belajar dan gaya belajar siswa penyandang tunanetra 

dalam meningkatkan prestasi siswa di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Bab keenam, merupakan Penutup pada bab ini berisi kesimpulan dari 

seluruh uraian dari bab terdahulu dan saran yang bias menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

 

A. TELAAH Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori 

1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

a. Ni’maturrohmah, “problematika proses pembelajaran PAI anak 

berkebutuhan khusus jenjang SMPLB “Putra Indhata” Glonggong Dolopo 

Madiun”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

dengan pendekatan kulitatif. Peneliti menghasilkan kesimpulan yaitu: 

Pertama: Proses pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan 

khusus Jenjang SMPLB di SLB Putra Indhata Glonggong Dolopo Madiun. 

Proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik dimana proses 

pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus dilaksanakan secara 

fleksibel dan sesuai dengan prinsip khusus pembelajaran ABK. Materi 

yang disampaikan meliputi materi akhidah akhlak dan fiqih dengan 

menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Dan evaluasi dilakukan 

melalui tugas rumah (PR), Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir 

Semester. Kedua: Problematika proses pembelajaran PAI pada anak 

berkebutuhan khusus di SMPLB Putra Idhata dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya: faktor keterbatasan waktu, faktor materi pembelajaran 

PAI di SMPLB Putra Idhata konteksnya sama dengan di SMP pada 
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umumnya tidak adanya materi PAI khusus yang dibuat oleh pemerintah 

untuk anak berkebutuhan khusus dan yang terakhir adalah faktor yang ada 

dalam diri anak meliputi faktor fisiologis, kognitif dan kelelahan. Ketiga: 

upaya guru dalam mengatasi problematika proses pembelajaran PAI bagi 

anak berkebutuhan khusus di SMPLB Putra Idhata, guru menggunakan 

metode atau cara yang sama dengan menyampaikan materi PAI untuk 

mengatasi keterbatasan waktu, guru memilih materi yang berkaitan 

dengan ibadah ataupun perilaku yang sering dikerjakan oleh siswa, dan 

guru dalam menyampaikan materi terus diulang-ulang, senantiasa 

menggunakan bahasa yang sederhana, serta membenahi gerakan yang 

salah dengan cara memegang langsung anggota tubuh yang posisinya 

salah dalam mempraktikan suatu gerakan. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti siswa 

berkebutuhan khusus yang ada di lembaga pendidikan, kemudian 

perbedaannya ialah penelitian terdahulu meneliti tentang problematika 

proses pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus jenjang SMPLB 

“Putra Indatha”. Sedangkan penelitian yang akan datang meneliti tentang 

implikasi perilaku belajar siswa penyandang tunanetra terhadap prestasi 

belajar di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

b. Anisa Salsabila, “Teknik bimbingan bagi siswa tunanetra di sekolah 

Inklusi Madrasah Aliyah Negri Manguwoharjo Depok Sleman D.I 

Yogyakarta”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
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penelitian dengan pendekatan kulitatif. Peneliti menghasilkan kesimpulan 

yaitu: 

“Berdasarkan penelitian yang telah dibahas pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa di sekolah inklusi MAN 

Manguharjo Depok Sleman D.I Yogyakarta bentuk-bentuk teknik 

bimbingan belajar yang diberikan oleh guru pembimbing, menggunakan 

teknik ceramah, teknik Tanya jawab, teknik tugas, teknik diskusi, teknik 

simulasi, teknik kerja kelompok dan teknik karya wisata. Namun dalam 

pelaksanaan bimbingan belajar dibantu oleh guru pendamping khusus 

yang disebut GPK. 

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan datang 

adalah sama-sama meneliti tentang siswa berkebutuhan khusus jenis 

tunanetra, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang 

teknik bimbingan bagi siswa tunanetra di sekolah inklusi Madrasah Aliyah 

Negri Manguwohajro. Sedangkan penelitian yang akan datang meneliti 

tentang implikasi perilaku belajar siswa penyandang tunanetra terhadap 

prestasi belajar di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.  

c. Nasrawaty, Peran Orang Tua dalam Pendidikan Siswa Berkebutuhan 

Khusus di SLB AC Mandara Kendari (studi kasus tunanetra dan tuna 

grahita). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kulitatif dengan 

fenomenologi yang menceritakan dan menjelaskan pengalaman dan 
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catatan prilaku serta aktifitas dari informan. Dari penelitian ini peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Maka dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangat dibutuhkan 

dalam pendidikan siswa berkebutuhan khusus karena anak berkebutuhan 

khusus anak yang memiliki perbedaan-perbedaan baik perbedaan 

interindividual maupun intraindividual yang signifikan dan mengalami 

kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga untuk 

mengembangkan potensinya dibutuhkan pendidikan dan pengajaran baik 

di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Disinilah terdapat 

peran orang tua dapat dilihat dari peranannya melalui edukatif yang sangat 

peduli terhadap pendidikan anaknya yang mengalami keterbatasan fisik 

maupun mental. Orang tua senantiasa memberikan yang terbaik bagi 

anaknya tunanetra dan tunagrahita seperti membimbing dalam proses 

belajar dirumah, mengantar ke sekolah setiap hari, serta memenuhi segala 

kebutuhan pendidikannya. 

Peran orang tua juga dapat dilihat dari peranannya melalui 

sosialisasi dan afeksi, orang tua memiliki kesabaran dalam mengajarkan 

cara berinteraksi kepada keluarga, teman-teman, dan seluruh masyarakat 

sehingga anaknya yang memiliki kekurangan tidak pernah merasa malu 

untuk bersosialisasi kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga, mereka 

memiliki kepercayaan diri terutama semangat dalam menempuh 

pendidikan yang nantinya akan menunjang perkembangan akademik 
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untuk mengapai harapan dan cita-cita siswa dan siswi penyandang 

disabilitas. 

Demikian juga fungsi religious. Dari sini peran orang tua, 

pengajaran dan pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak 

akan menemukan tauhid yang murni, keutamaan-keutamaan budi pekerti, 

spiritual dan agama yang lurus. Tinggi, tapi akhlaknya rendah. 

Kebahagiaan hidup tidaklah mudah dicapainya. Agama menjadi 

penyeimbang, penyelaras dalam diri manusia sehingga dapat mencapai 

kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniyah. Disinilah pendidikan 

agama mempunyai peran yang cukup penting. Oleh karenanya untuk 

membentuk kepribadian muslim tersebut diperlukan suatu tahapan, 

diantaranya dengan membentuk kebiasaan dan latihan tersebut akan 

membentuk sikap tertentu pada anak, yang lambat laun, sikap itu akan 

bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak tergoyahkan lagi, karena telah 

masuk menjadi bagian dari pribadinya. 

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan datang 

adalah sama-sama meneliti tentang siswa berkebutuhan khusus yang 

berada di dalam lembaga pendidikan, kemudian untuk perbedaannya ialah 

penelitian terdahulu meneliti tentang peran orang tua dalam pendidikan 

siswa berkebutuhan khusus di SLB AC Mandara Kendari, Sedangkan 

penelitian yang akan datang meneliti tentang implikasi perilaku belajar 
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siswa penyandang tunanetra terhadap prestasi belajar di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

2. Kajian Teori 

a. Perilaku Belajar 

Perilaku belajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri siswa 

dalam menanggapi dan meresponi setiap kegiatan belajar mengajar yang 

terjadi, menunjukkan sikapnya apakah antusias dan bertanggung jawab 

atas kesempatan belajar yang diberikan kepadanya. Perilaku belajar 

memiliki dua penilaian kualitatif yakni baik dan buruk tergantung kepada 

individu yang mengalaminya, untuk meresponinya dengan baik atau 

bahkan acuh tak acuh. Perilaku belajar juga berbicara mengenai cara 

belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perilaku belajar adalah merupakan cara atau tindakan yang berisi 

sikap atas pelaksanaan teknik-teknik belajar yang dilaksanakan individu 

atau siapapun juga dalam waktu dan situasi belajar tertentu.
7
 

Perilaku atau sikap belajar dapat juga diartikan kecenderungan 

perilaku seseorang takkala ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. 

Menurut Muhibbin Syah Perilaku dalam belajar dapat diartikan sebagai 

sebuah aktivitas yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, 

                                                           
7
 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 6. 
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pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap.
8
 Setiap tingkah laku manusia 

mengarah pada suatu tugas tertentu. Hal ini tampak jelas pada perbuatan–

perbuatan seperti belajar atau bekerja, tetapi hal ini juga terdapat pada 

tingkah laku lain yang tampaknya tidak ada tujuannya.
9
 

Menurut beberapa kelompok ahli dalam perwujudan perilaku 

belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai 

berikut:
10

 

1) Kebiasaan 

Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-

kebiasaannya akan tampak berubah. Menurut Burghardt, kebiasaan itu 

timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan 

menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, 

pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. 

Karena proses penyusutan/pengurangan inilah, mulcul suatu pola 

bertingkah laku baru yang relatif tetap dan otomatis 

2) Keterampilan 

Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf 

dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti 

menulis, mengetik, plah raga, dan sebagainya. Disamping itu, menurut 

Reber, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah 
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laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan 

keadaan untuk mencapai hasil tertentu.
11

 

3) Pengamatan 

Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan member arti 

rangsangan yamg masuk melalui indra-indra seperti mata dan telinga. 

Berkat pengalaman belajar seorang siswa akan mampu mencapai 

pengamatan yang benar objektif sebelum mencapai pengertian. 

Pengamatan yang salah akan mengakibatkan timbulnya pengertian 

yang salah pula.
12

 

4) Berfikir Asosiatif dan Daya Ingat 

Secara sederhana, berfikir asosiatif adalah berfikir dengan cara 

mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. Berfikir asosiatif itu 

merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan 

respon. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa kemampuan siswa untuk 

melakukan hubungan asosiatif yang benar amat dipengaruhi oleh 

tingkat pengertian atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil 

belajar.
13

 

5) Berfikir Rasional dan Kritis 

Berfikir rasional dan kritis ialah perwujudan perilaku belajar terutama 

yang bertalian dengan pemecahan masalah. Pada umumnya siswa yang 
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berfikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar 

pengertian dalam menjawab pertanyaan “bagaimana” (how) dan 

“mengapa” (why). Dalam berfikir rasional, siswa dituntut 

menggunakan logika (akal sehat) untuk menentukan sebab-akibat, 

menganalisis, menarik simpulan-simpulan, dan juga menciptakan 

hukum-hukum (kaidah teoritis) dan ramalan-ramalan. Dalam hal 

berfikir kritis, siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu 

yang tepat untuk menguji keandalan gagasan pemecahan masalah dan 

mengatasi kesalahan atau kekurangan.
14

 

6) Sikap  

Sikap (attutide) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk 

bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang 

tertentu. Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita 

anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara 

tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku belajar siswa akan 

ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang 

telah berubah (lebih maju dan lugas) terhadap suatu objek, tata nilai, 

peristiwa dan sebagainya.
15

 

7) Inhibisi 
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Secara ringkas, inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan 

timbulnya suatu respons tertentu karena adanya proses respons lain 

yang sedang berlangsung. Dalam hal belajar, yang dimaksud dengan 

inhibisi ialah kesanggupan siswa untuk mengurangi atau 

menghentikan tindakan yang tidak perlu, lalu memilih atau melakukan 

tindakan lainnya yang lebih baik ketika ia berinteraksi dengan 

lingkungannya.
16

 

8) Apresiasi 

Pada dasarnya, apresiasi berarti suatu pertimbangan (judgment) 

mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam penerapannya, 

apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap 

benda-benda baik abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. 

Apresiasi adalah gejala ranah afektif yang pada umumnya ditujukan 

pada karya-karya seni budaya seperti: seni sastra, seni music, seni 

lukis, drama, dan sebagainya.
17

 

9) Tingkah Laku Afektif 

Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keaneka 

ragaman perasaan seperti: takut, sedih, marah, gembira, kecewa, 

senang, benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku seperti ini tidak 
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terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh karenanya, ia juga 

dapat dianggap sebagai perwujudan perilaku belajar.
18

 

b. Pola Belajar 

Pola dapat diartikan sebagai bentuk atau cara.
19

 Definisi lain dari 

kata pola adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang 

lebih sederhana serta mempunyai tingkat prosentase yang bersifat 

menyeluruh. Jadi pengertian pola adalah abstraksi dari realitas dengan 

memusatkan perhatian pada beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya. 

Pola secara umum diartikan sebagai suatu bentuk dari cara yang 

digunakan dalam melakukan sesuatu untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Pola dalam belajar pada hakikatnya merupakan pola umum 

sebagai cara yang digunakan oleh peserta didik atau siswa dalam 

proses kegiatan belajar, pola sebagai cara yang akan digunakan peserta 

didik dalam mengembangkan kegiatan belajar yang mengarah pada 

hal-hal yang bersifat praktis dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Sedangkan macam-macam belajar menurut beberapa para ahli 

adalah sebagai berikut: 

1) John Travers 
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Kegiatan belajar digolongkan menjadi belajar gerakan, belajar 

pengetahuan, dan belajar memecahkan masalah. Ada pula yang 

menggolongkan kegiatan belajar menjadi belajar informasi, belajar 

konsep, belajar prinsip, belajar keterampilan dan belajar sikap. Secara 

ekletis, kategorisasi kegiatan belajar yang bermacam-macam tersebut 

dapat dirangkum menjadi tipe kegiatan belajar sebagai berikut.
20

 

a) Ketrampilan 

Kegiatan belajar keterampilan berfokus pada pengalaman 

belajar melalui gerak yang dilakukan peserta didik. Kegiatan 

belajar ini merupakan paduan gerak, stimulus, dan respons yang 

tergabung dalam situasi belajar. Ketiga unsur ini menumbuhkan 

pola gerak yang terkoordinasi pada diri peserta didik. Kegiatan 

belajar keterampilan terjadi pada peserta didik menerima stimulus 

kemudian merespon dengan menggunakan gerak 

b) Pengetahuan 

Melalui bentuk belajar ini orang dapat mengetahui berbagai 

macam data mengenai kejadian, keadaan, benda-benda dan orang. 

Ciri khas dari hasil belajar yang diperoleh ialah orang dapat 

merumuskan kembali pengetahuan yang dimiliki dalam kata-kata 

sendiri.
21
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c) Informasi 

Kegiatan belajar informasi adalah kegiatan peserta didik 

dalam memahami symbol, seperti kata, istilah, pengertian, dan 

peraturan. Kegiatan belajar informasi wujudnya berupa hafalan. 

Peserta didik mengenali, mengulang, dan mengatakan fakta atau 

pengetahuan yang dipelajari. Belajar informasi yang terbaik adalah 

dengan memformulasikan informasi kedalam rangkaian bermakna 

bagi peserta didik dalam kehidupannya.
22

 

d) Konsep 

Kegiatan belajar konsep adalah belajar mengembangkan 

inferensi logika atau membuat generalisasi dari fakta ke konsep. 

Konsep adalah idea tau pengertian umum yang disusun dengan 

kata, symbol, dan tanda. Konsep dapat diartikan sebagai suatu 

jaringan hubungan dalam objek kejadian, dan lain-lain yang 

mempunyai ciri-ciri yang tetap dan dapat diobservasi. Dengan 

belajar konsep, peserta didik dapat memahami dan membedakan 

benda-benda, peristiwa, dan kejadian yang ada dalam lingkungan 

sekitar. Melalui kegiatan belajar konsep, ada beberapa keuntungan, 

yaitu sebagai berikut:
23
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(1) Mengurangi beban berat memori karena kemampuan manusia 

dalam mengategorisasikan berbagai stimulus terbatas. 

(2) Merupakan unsur-unsur pembangun berpikir. 

(3) Merupakan dasar proses mental yang lebih tinggi. 

(4) Diperlukan untuk memecahkan masalah. 

e) Sikap 

Kegiatan belajar sikap atau yang dikenal dengan kegiatan 

beajar afektif diartikan sebagai pola tindakan peserta didik dalam 

merespons stimulus tertentu. Sikap merupakan kecenderungan atau 

predisposisi perasaan dan perbuatan yang konsisten pada diri 

seseorang. Sikap berhubungan dengan minat, nilai, penghargaan, 

pendapat, dan prasangka. Dalam kegiatan belajar sikap, upaya guru 

adalah membantu peserta didik memiliki dan mengembangkan 

perubahan sikap. 

f) Pemecahan Masalah 

Kegiatan belajar memecahkan masalah merupakan tipe 

kegiatan belajar dalam usaha mengembangkan kemampuan 

berfikir. Berfikir adalah aktifitas kognitif tingkat tinggi yang 

melibatkan asimilasi dan akomodasi berbagai pengetahuan dan 
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struktur kognitif atau skema kognitif yang dimiliki peserta didik 

untuk memecahkan persoalan.
24

 

2) Robert Gagne  

Menurut Gagne, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses dimana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman.
25

 Gagne mengemukakan bahwa belajar merupakan 

perubahan yang terjadi dalam perkembangan. Yang bukan hanya 

disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila suatu 

situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mampengaruhi seseorang 

atau peserta didik sedemikian rupa sehingga perbuatannya 

(performance-nya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi 

itu ke waktu setelah ia mengalami situasi tadi. 

Gagne memiliki keyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh dua 

faktor yang saling berinteraksi, yaitu faktor dari diri (internal) dan 

factor dari luar (eksternal). Dalam proses belajar dan atau menerima 

informasi, terjadi interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-

kondisi eksternal seseorang. Kondisi internal adalah keadaan dalam 

diri seseorang yang diperlukan selama proses belajar untuk mencapai 

hasil belajar yang signifikan. Sementara kondisi eksternal, yaitu 
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rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi seseorang dalam 

prses pembelajaran.
26

 

Dalam bukunya yang berjudul The Conditional of Learning 

(1970), Gagne mengemukakan delapan macam jenis belajar yang 

membentuk suatu hierarki belajar bertahap dari yang paling sederhana 

sampai dengan yang paling kompleks, yang meliputi: 

a) Signal learning, atau beljar isyarat. Belajar isyarat merupakan 

tahap belajar yang paling sederhana, setahap lebih tinggi dari 

perbuatan refleks. Individu belajar mengenal dan member respon 

terhadap isyarat. Misalnya, menutup mulut dengan telunjuk, 

isyarat supaya diam, melambaikan tangan adalah isyarat 

sedangkan diam dan dating mendekat adalah respon. 

b) Stimulus-response learnig, belajar rangsangan-tanggapan. Setahap 

lebih tinggi dari belajar tanda-tanda. Merupakan upaya untuk 

membentuk hubungan antara rangsangan dengan tanggapan. 

Respon yang diperoleh karena adanya stimulus lebih bersifat 

emosional. Mendengarkan suara musik, menghentak-hentakkan 

kaki, atau menggerakkan tangan seperti menabuh instrumen musik 

adalah contoh bentuk stimulus dan respon. 

c) Chaining, rantai perbuatan. Individu belajar melakukan suatu 

rangkaian kegiatan yang membentuk suatu kesatuan. Suatu bentuk 
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rangkaian motorik, misalnya gerakan menyikat gigi mulai dari 

mengambil sikat gigi, mengambil odol, membubuhkan odol ke 

sikat gigi, berkumur dan menggosok gigi, juga rangkaian gerakan 

orang yang sedang sembahyang, dan sebagainya.
27

 

d) Verbal Association (asosiasi verbal). Bentuk verbal association 

yang paling sederhana ialah bila diperlihatkan suatu bentuk 

geometris, dan anak itu dapat mengatakan “bujur sangkar”, atau 

mengatakan “itu bola saya” bila dilihatnya bolanya. Sebelumnya ia 

harus dapat membedakan bentuk geometris agar dapat mengenal 

“bujur sangkar” sebagai salah satu bentuk geometris, atau 

mengenal “bola”, “saya”, dan “itu”. Hubungan itu terbentuk, bila 

unsur-unsur itu terdapat dalam urutan tertentu, yang satu segera 

mengikuti yang satu lagi (contiguity) 

e) Discrimination Learning (belajar diskriminasi). Contoh: anak 

dapat mengenal berbagai merk mobil beserta namanya, walaupun 

tampaknya mobil itu banyak bersamaan. Demikian pula ia dapat 

membedakan manusia yang satu dari yang lain, juga tanaman, 

binatang, dan lain-lain. Guru mengenal murid serta nama masing-

masing karena mampu mengadakan diskriminasi di antara murid-

murid itu. Diskriminasi didasarkan atas “chain”. Anak misalnya 
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harus mengenal mobil tertentu beserta namanya. Untuk mengenal 

mobil lain harus pula diadakannya “chain” baru, dengan 

kemungkunan yang satu akan mengganggu yang sat lagi.
28

 

f) Concept Learning (belajar konsep). Menyangkut pemahaman dan 

penggunaan konsep-konsep. Konsep merupakan symbol hasil 

pemikiran, diperoleh dari hasil membuat penafsiran terhadap fakta, 

prinsip, prosedur atau fenomena alam dan hubungan antara 

berbagai fakta. Kemampuan membentuk konsep hanya dapat 

terjadi jika seseorang sudah dapat melakukan diskriminasi, oleh 

sebab itu secara hierarki belajar konsep lebih tinggi derajatnya 

daripada belajar diskriminasi. 

g) Rule Learning, belajar aturan-aturan, kaidah-kaidah dan hokum-

hukum. Hokum-hukum ilmiah merupakan pernyataan relasi antara 

bergabai konsep. Hokum relativitas Einstein yang dirumuskan 

sebagai E= mc
2
, menggambarkan relasi antara konsep energi, 

konsep massa, dan kecepatan cahaya. Belajar aturan dapat 

dilaksanakan baik di dalam keluarganya, di dalam masyarakat, di 

sekolah, pemerintah, dan lain-lain. 

h) Problem solving learning, belajar memecahkan masalah. Individu 

dihadapkan kepada masalah-masalah yang harus dipecahkannya, 
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baik masalah yang bersifat praktis dalam kehidupan maupun 

teoritis dalam bidang ilmu. Belajar memecahkan masalah adalah 

belajar dalam menerapkan prinsip-prinsip, konsep-konsep dan 

hukum ilmuan guna memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Belajar memecahkan masalah menempati puncak 

hierarki belajar.
29

 

c. Gaya Belajar 

1) Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan 

oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara 

mengingat, berfikir, dan memecahkan soal. Tidak semua orang 

mengikuti cara yang sama. Masing-masing menunjukkan 

perbedaan, namun para peneliti dapat menggolongkannya. Gaya 

belajar ini berkaitan erat dengan pribadi seseorang, yang tentu 

dipengaruhi oleh pendidikan dan riwayat perkembangannya.
30

  

Gaya belajar siswa yang berdasarkan sejumlah penelitian 

terbukti penting untuk diketahui oleh guru. Woolever dan Scott, 

Dunn, Beaudry dan Klavas menemukan sebagai hasil penelitiannya 

betapa pentingnya bagi guru untuk memadukan gaya mengajarnya 

dengan gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajarnya 
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sendiri, diumpamakan seperti tanda tangan yang khas bagi dirinya 

sendiri. Dengan mengetahui gaya belajar setiap siswa, guru akan 

mampu mengorganisasikan kelas sedemikian rupa sebagai respon 

terhadap kebutuhan setiap individu siswanya.
31

 

Gaya belajar anda adalah kata kunci untuk mengembangkan 

kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar 

pribadi. Cara belajar merupakan hasil dari kombinasi bagaimana 

menyerap, lalu mengatur, dan mengelola informasi.
32

 

2) Macam-Macam Gaya Belajar 

Modalitas belajar dimaknai sebagai gaya belajar yang khas 

setiap individu, istilah modalitas belajar dijumpai dalam Quantum 

Learning maupun Quantum Teaching yang ditulis oleh Bobbi De 

Potret dan Mike Hernacki yang bersumber dari gaya belajar VAK 

(visual, auditory, and kinesthetic) yang bermula dikembangkan oleh 

Rita Dunn dan Kennenth Dunn.
33

 Tiga gaya belajar itu antara lain 

sebagai berikut: 

a) Visual 

Media berbasis visual memegang peran yang sangat 

penting balam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula 
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menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan 

antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi 

efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang 

bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual itu untuk 

meyakinkan terjadinya proses informasi.
34

 

Kekuatan gaya belajar visual ini terletak pada indra 

penglihatan. Bagi orang-orang dengan gaya visual ini, mata 

adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala 

atau stimulus (rangsangan) belajar. Lebih dari itu, orang-orang 

dengan gaya belajar visual cenderung senang mengikuti 

intruksi, mengamati gambar-gambar, dan meninjau secara 

langsung.
35

 

Seorang yang memiliki kemampuan belajar visual yang 

baik biasanya ditandai dengan cirri-ciri perilaku antara lain:
36

 

(1) Rapi dan teratur 

(2) Berbicara dengan cepat 

(3) Mampu membuat rencana jangka pendek dengan baik 

(4) Teliti dan rinci 

(5) Mengingat sesuatu berdasarkan asosiasi visual 

(6) Memuliki kemampuan mengeja huruf dengan dangat baik 
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(7) Merupakan pembaca yang cepat dan tekun 

(8) Lebih suka membaca daripada dibacakan. 

(9) Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa 

yang didengar 

(10) Sulit menerima instruksi verbal karena itu sering kali ia 

meminta instruksi secara tertulis. 

(11) Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

(12) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat 

“ya” atai “tidak” 

(13) Lebih tertarik pada bidang seni (lukis, pahat, gambar) 

daripada music 

(14) Lebih menyukai mendemonstrasikan daripada 

menjelaskan 

(15) Dapat membayangkan kata-kata 

(16) Sering kali tau apa yang harus dikatakan, tetapi tidak 

pandai menuliskan dengan kata-kata
37

 

b) Auditorik 

Auditorik berasal dari kata audio yang berarti sesuatu 

yang berhubungan dengan pendengaran. Gaya belajar auditorik 

merupakan gaya belajar dengan cara mendengar. Jika peserta 

didik di kelas, ia lebih suka mendengaarkan apa yang dikatakan 

                                                           
37

 Ula, Revolusi Belajar, 32 



30 

 

oleh guru. Peserta didik bergaya belajar auditorik kadang-

kadang kehilangan urutan-urutan materi pembelajaran yang 

disampaikan guru dalam bentuk ceramah, karena mencoba 

untuk mencatat materi selama presentasi berlangsung. Ciri 

peserta didik auditorik adalah:
38

 

(1) Sering berbicara kepada diri sendiri 

(2) Mudah terganggu oleh keributan 

(3) Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan 

dibuku ketika membaca 

(4) Senang membaca keras dan mendengarkan 

(5) Lebih suka music daripada seni 

(6) Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu 

panjang lebar 

(7) Biasanya pembicara yang fasih
39

 

c) Kinestetik  

Kinestetik berasal dari kata kinetik yang berarti gerak. 

Berarti gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara 

bergerak, bekerja, dan menyentuh (praktik langsung). Jika 

peserta didik tersebut belajar di kelas, maka ia akan aktif 
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bertanya dan berdiskusi dengan temannya. Cirri peserta didik 

yang bergaya kinestetik adalah:
40

 

1)   Tidak mudah terganggu dengan situasi keributan 

2)    Belajar melalui stimulus dan paraktik 

3)   Tidak mudah duduk atau berdiam terlalu lama-lama 

4)   Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

5)   Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca 

6)   Merasakan kesulitan untuk menulis, tetapi terampil dalam 

bercerita 

7)   Mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat 

membaca 

8)   Menyukai permainan yang menantang 

9)  Tidak dapat mengingat suatu tempat kecuali jika mereka    

memang pernah berada di tempat itu 

10)  Menyukai kegiatan yang bersifat fisik
41

 

d. Prestasi Belajar 

1) Pengertian Prestasi 

a) Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika 

mengerjakan tugas/kegiatan tertentu prestasi berasal dari bahasa 
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Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia 

menjadi “prestasi’’ yang berarti “hasil usaha’’.
42

 

b) Menurut Djamarah dalam bukunya Muhammad Fathurrohman 

menjelaskan penggertian prestasi yaitu hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun 

secara berkelompok.
43

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi adalah suatu hasil yang telah diperoleh atau dicapai dari 

aktifitas yang telah dilakukan atau dikerjakan. 

2) Pengertian Prestasi Belajar  

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan 

aspek watak peserta didik.
28

 Kata prestasi banyak digunakan dalam 

berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam kesenian,  olah raga, 

dan pendidikan, khususnya pembelajaran. 

Menurut Sutratinah Tirtonegoro dalam bukunya Muhammad 

Fathurohmman dan Sulistyorini menyatakan bahwa prestasi belajar 

adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 
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mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar.
44

 Sedangkan masih dalam buku yang sama menurut 

Tohirin, prestasi belajar adalah apa yang dicapai oleh setiap siswa 

setelah melakukan kegiatan belajar. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar siswa adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas belajar 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu dilaporkan dalam 

rapor yang dinyatakan dalam simbol angka atau huruf dalam periode 

tertentu. Pada umumnya penilaian yang mencakup dari nilai ulangan 

harian, nilai mid semester, nilai tugas, nilai ujian akhir semester, dan 

sebagainya. 

3) Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Pencapaian prestasi baik merupakan usaha yang tidak mudah, 

karena prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam 

pendidikan formal, guru sebagai pendidik harus dapat mengetahui 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

tersebut, karena sangat penting untuk dapat membantu siswa dalam 

rangka pencapaian prestasi belajar yang diharapkan. 

Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang 

diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang 
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mempengaruhi  prestasi  belajar.  Menurut Slameto faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu: 

a) Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

b) Faktor eksternal terdiri dari faktor jasmani, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat.
45

  

Menurut Sumadi Suryabrata faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa yaitu: 

a) Faktor internal meliputi dua aspek yaitu aspek fisiologis dan 

aspek psikologis. 

b) Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan social dan Faktor 

lingkungan non sosial.
46

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.  

4) Pengukuran Prestasi Belajar 

Pada dunia pendidikan pengukuran prestasi belajar sangat 

diperlukan, karena dengan diketahui prestasi siswa maka diketahui 

pula kemampuan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Untuk 

mengetahui prestasi belajar dapat dilakukan dengan cara memberikan 

penilaian atau evaluasi dengan tujuan supaya siswa mengalami 

perubahan secara positif. 
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Menurut Zainal Arifin, “evaluasi merupakan salah satu komponen 

penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran”
47

 Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana 

perubahan yang telah terjadi melalui kegiatan belajar mengajar. 

Pengajar harus mengetahui sejauh mana siswa telah mengerti bahan 

yang diajarkannya. Penilaian memberi informasi tentang hasil 

pengajaran yang telah disajikan. 

Pengukuran prestasi belajar tersebut dapat menggunakan 

suatu alat untuk mengevaluasi yaitu tes, yang dipakai untuk menilai 

hasil belajar siswa dan hasil mengajar dari pendidik. Menurut Syah 

untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilakukan dengan 

cara memberikan penilaian atau evaluasi yaitu untuk memeriksa 

kesesuaian antara apa yang diharapkan dan apa yang tercapai, hasil 

penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan 

mendekatkan tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengukuran prestasi belajar dapat dilakukan dengan cara 

memberikan penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi yang 

dilakukan dapat diketahui dengan menggunakan suatu tes tertulis 

atau tes lisan yang mencakup semua materi yang diajarkan dalam 
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jangka waktu tertentu.  

e. Siswa Tunanetra 

1) Pengertian Siswa Tunanetra 

Koesteler mendefinisikan siswa tunanetra adalah pelajar atau 

individu yang sedang dalam masa pendidikan memiliki ketajaman 

penglihatan pusat 20/200 atau kurang pada bagian mata yang lebih 

baik dengan kaca mata koreksi atau ketajaman penglihatan pusat lebih 

dari 20/200 dimana terjadi penurunan ruang penglihatan dan terjadi 

pengerutan suatu bidang penglihatan sampai tingat tertentu sehingga 

tingkat diameter terlebar dari ruang penglihatan membentuk sudut 

yang besarnya lebih dari 20 derajat pada bagian mata yang lebih 

baik.
48

 

2) Klasifikasi Siswa Tunanetra 

Menurut klasifikasi anak tunanetra pada dasarnya dibagi menjadi dua 

seperti uraian berikut:
49

 

a) Buta Total 

Buta total adalah tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau 

hanya melihat sinar atau cahaya yang lumayan dapat dipergunakan 

untuk orientasi mobilitas. Oleh karena itu mereka tidak mampu 

menggunakah huruf lain selain huruf breille. 
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b) Kurang Penglihatan (Low vision) 

Low vision adalah mereka yang bisa melihat sesuatu, mata harus 

didekatkan, atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, 

atau mereka yang memiliki pandangan kabur ketika melihat onjek. 

Biasanya untuk mengatasi permasalahan penglihatan, para 

penderita low vision ini menggunakan kontak lensa atau kacamata. 

3) Karakteristik Siswa Tunanetra 

Menurut karakteristik siswa tunanetra dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
50

 

a) Segi Fisik 

Secara fisik siswa yang memiliki tunantra akan memiliki kelainan 

pada organ penglihatan, yang dapat dibedakan pada siswa normal 

pada umumnya. 

b) Segi Motorik 

Secara motorik siswa tunanetra kehilangan pengalaman visualnya 

yang menyebabkan tunantra kurang mampu beroriantasi terhadap 

lingkungannya, maka siswa tunanetra tidak seperti siswa normal 

pada umumnya, mereka harus belajar bagaimana berjalan dengan 

aman dan efisien dalam satu lingkungan dengan bernagai 

keterampilan orientasi dan mobilitas. 
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c) Perilaku 

Perilaku pada tunanetra sering menunjukkan perilaku steorotip, 

sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya misalnya 

sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, 

menggoyangkan kepala atau berputar-putar. Hal ini dikarenakan 

tidak ada rangsangan sensoris, keterbatasan aktifitas di 

lingkungannya, serta keterbatasan social.
51

 

d) Akademik 

Secara umum kemampuan akademik, anak-anak tunanetra sama 

seperti anak-anak normal pada umumnya. Keadaan ketunanetraan 

berpengaruh pada perkembangan ketrampilan akademis, 

khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Dengan kondisi 

yang demikian maka tunantra mempergunakan berbagai alternatif 

media atau alat untuk membaca dan menulis, sesuai dengan 

kebutuhannya masing-masing. Mereka mungkin menggunakan 

huruf Braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran. 

Dengan asesmen dalam pembelajaran yang sesuai, tunanetra dapat 

mengembangkan kemampuan membaca dan menulisnya seperti 

teman-teman lainnya yang dapat melihat.
52
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e) Pribadi dan Sosial 

Tunanetra memiliki hambatan dalam mengamatu dam meniru, 

maka perlu adanya latihan langsung dalam keterampilan sosial 

seperti dalam bidang pengembangan persahabatan, menjaga kontak 

mata, penampilan tubuh, ekspresi wajah, penyampaian komunikasi 

yang tepat, intonasi suara.
53

 

4) Perkembangan Kognitif, Motorik, Emosi 

a) Perkembangan Kognitif 

Berdasarkan hasil penyelidikan anak tunanetra ternyata mereka 

mempunyai inteligensi yang normal sehingga tidak mempunyai 

gangguan kognitif, mereka hanya mengalami hambatan dalam 

perkembangannyayang sehubungan dengan ketunaannya. Hal-hal 

yang berhubungan dengan rangsangan mata diganti dengan indra 

lain sebagai kompensasinya. Kadang-kadang anak tunanetra 

mempunyai kelainan ganda yang misalnya kerusakan pada otak 

(brain damage). Dengan demikian anak tunanetra itu mempunyai 

kelainan kognitif (cognitif deficit). Indra merupakan alat yang 

penting dalam menerima rangsangan dari luar.
54

 

b) Perkembangan Motorik 
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Perkembangan motorik anak tunanetra cenderung lambat 

dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Keterlambatan 

ini terjadi karena dalam perkembangan perilaku motorik 

diperlukan adanya koordinasi fungsional antara neuromuscular 

system (system persyarafan dan otot) dan fungsi psikis (kognitif, 

afektif dan konatif), serta kesempatan yang diberikan oleh 

lingkungan.
55

 

c) Perkembangan emosi 

Perkembangan emosi anak tunanetra akan sedikit mengalami 

hambatan dibandingkan dengan anak yang awas.keterhambatan ini 

terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anak tunanetra 

dalam proses belajar. Pada awal assa kanak-kanak, anak tunanetra 

mungkin akan melakukan proses belajar mencoba-coba untuk 

menyatakan emosinya, namun hal ini tetap dirasakan tidak efisien 

karena dia tidak dapat melakukan pengamatan terhadap reaksi 

lingkungan.
56

 

5) Kebutuhan Pendidikan Bagi Siswa Tunanetra 

Meskipun ada penekanan yang meningkat untuk melibatkan siswa-

siswa tunanetra di kelas regular dan memiliki tujuan akademis yang 

sama dengan siswa lain, maka ada tujuan akademis tambahan bagi 
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mereka yang diperlukan dalam bidang komunikasi, pembelajaran dan 

mobilitas. Tambahan tersebut adalah:
57

 

a) Bacaan dan Tulisan Braille 

Huruf Braille banyak digunakan oleh para penyandang tunanetra 

mulai kategori sedang sampai buta total. Saat ini berbagai variasi 

buku berhuruf Braille banyak dijumpai, milai buku pelajaran 

sekolah, buku bacaan anak, bacaan umum, buku pengetahuan, 

sampai dengan kitab suci.
58

 

b) Keyboarding 

Kemampuan menggunakan keyboard standar merupakan suatu 

cara agar penyandang tunanetra dapat berkomunikasi dalam bentuk 

tulisan dengan orang lain. Dalam hal ini apabila seorang tunanetra 

ingin berkomunikasi tertulis dengan orang normal mereka dapat 

menggunakan keyboard karena tidak semua orang normal 

memahami huruf Braille. 

c) Alat Bantu Menghitung (Calculation Aids) 

Dengan menggunakan alat sempoa sangat membantu tunanetra 

dalam menghitung angka matematika karena sempoa dapat diraba 

dengan jari tangan. Namun kini yang lebih umum digunakan 
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adalah kalkulator elektronik kecil yang menyediakan input/output 

dalam bentuk suara yang dapat dijangkau oleh tunanetra.
59

 

d) Mesin Baca Kurzweil 

Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak, hasil huruf-

hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Bila materi yang dicetak 

diletakkan dapa suatu lembaran kaca pemindah elektronik 

(scanner) dan mesin dihadapkan dengan sebuah tombol maka 

terdengar suara-suara buatan yang membacakannya.
60

 

e) Buku Bersuara (talking book) 

Buku bersuara telah menjadi alat pendidikan standar bagi 

penyandang tunantra yaitu buku atau majalah yang direkam dalam 

disk atau kaset dan dapat didengar dalam rata-rata 160-170 kata 

per menit untuk fiksi dan sekitar 150 kata per menit untuk 

nonfiksi.
61

 

f) Komputer  

Komputer memberikan dampak positif dalam pendidikan siswa 

tunanetra karena dalam monitor dapat menampilkan huruf dalam 

ukuran besar kecil, yang memungkinkan tunanetra mampu 
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membacanya. Ada dua jenis hardwere dan softwere computer yang 

menyuarakan bacaan Braille maupun cetak.
62

 

g) Latihan Orientasi dan Mobilitas 

h) Menggunakan Pemandu 

i) Tongkat pemandu 

j) Kemampuan diri sendiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
63

 

f. Proses Pembelajaran ABK 

ABK adalah singkatan dari Anak Berkebutuhan Khusus yang 

diartikan sebagai anak-anak yang memiliki karakteristik berbeda, baik 

secara fisik, emosi, ataupun mental dengan anak-anak lain seusianya. 

Karakteristik berbeda ini tidak selalu mengacu pada ketidak mampuan 

fisik, emosi, ataupun mental mereka, tetapi terlebih pada perbedaannya. 

Karena anak yang kecerdasannya di atas rata-rata pun termasuk ke dalam 

ABK sebab membutuhkan stimulasi tepat agar terarah pada hal yang baik 

dan maksimal. Stimulasi tersebut terutama berasal dari kedua orangtua, 

keluarga, dan kemudia pendidikannya.
64

 

Sekolah ABK adalah sekolah-sekolah yang diselenggarakan 

khusus untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Sekolah ini disebut 
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sebagai SLB (Sekolah Luar Biasa) dan diselenggarakan baik oleh 

pemerintah maupun oleh swasta.
65

 

Sekolah ABK dibedakan menjadi beberapa jenis menurut 

karakteristik masing-masing. Untuk siswa tunanetra berada di SLB A 

yang di khususkan pada siswa penyandang tunanetra. 

Untuk memberikan pengajaran kepada anak tunanetra secara 

terarah dan terstruktur selalu diingat dan diimplementasikan prinsip-

prinsip sebagai berikut:
66

 

(1) Prinsip Totalitas 

Dalam prinsip ini guru dalam mengajar suatu konsep atau memberikan 

contoh harus secara utuh atau menyeluruh. 

(2) Prinsip Keperagaan 

Dengan prinsip keperagaan maka akan terhindar dari verbalisme 

(pengertian bersifat kata-kata tanpa dijelaskan artinya). Alasan 

menggunakan prinsip ini, pengetahuan akan masuk pada diri melalui 

proses pengindraan: penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, 

dan pengecap.
67
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(3) Prinsip Berkesinambungan 

Prinsip ini dibutuhkan karena mata pelajaran yang satu harus 

seimbang dengan pelajaran yang lain. Kesinambungan dalam materi 

maupun istilah yang dipergunakan guru. 

(4) Prinsip Aktifitas 

Dalam prinsip aktivitas murid dapat memberikan respon terhadap 

stimulus yang diberikan.reaksi ini dilaksanakan dalam bentuk 

mengamati sendiri dengan bekerja sendiri. 

(5) Prinsip Individual 

Prinsip individual dalam pelajaran berarti suatu pengajaran dengan 

memperhatikan perbedaan individual anak: keadaan anak, bakat anak, 

dan kemampuan masing-masing anak.
68

 

g. Pendidikan ABK Menurut UU dan Peraturan Pemerintah 

Penyelenggaraan sekolah/pendidikan ABK ini didasarkan pada 

implementasi Pasal 32 (1) UU No. 20 tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik 

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa”.
69
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Di dalam permen No 70 tahun 2009 pasal 9 ayat 1-6: 

1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusi mengacu 

pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan 

2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum 

yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di 

atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional 

3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran 

bersetandar kurikulum yang dikembangkan di bawah standar 

pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan yang bersangkutan 

4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan 

standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya 

dikeluarkan oleh pemerintah 

5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan 

berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di 

bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat 

belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang 

bersangkutan 

6) Peserta didik yang memperoleh surat tanada tamat belajar dapat 

melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi 
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pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 

atau satuan pendidikan khusus.
70

 

Dari penjelasa di atas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa tidak 

ada penbedaan antara siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus 

dalam memperoleh pendidikan, baik dari pengelolaan lembaga dan 

kurikulum yang mengacu pada standar nasional. 

h. Peran Guru dalam Proses Belajar Umum dan Berkebutuhan Khusus 

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi murid-

murid untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan anak. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan 

salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang 

dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan anak. Secara lebih 

rinci tugas guru berpusat pada:
71

 

1) Mendidik anak dengan titik berat memberikan arah dan motivasi 

pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

2) Member fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 

memadai. 
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3) Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-

nilai, dan menyesuaikan diri. Demikianlah dalam proses belajar 

mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampaian ilmu pengetahuan 

akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan keseluruhan 

perkembangan kepribadian murid. Ia harus mampu menciptakan 

proses belajar yang sedemikian rupa, sehingga dapat merangsang 

murid untuk belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan.
72
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan 

untuk meneliti kondisi objek yang alamiah atau natural setting, metode 

penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek alamiah 

adalah objek yang yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penelit sehingga 

kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan 

setelah keluaar dari objek relative tidak berubah.
73

 Penelitian yang peneliti 

lakukan bermaksud untuk melihat bagaimana pola dan gaya belajar siswa 

penyandang tunanetra serta implikasinya terhadap prestasi siswa tunanetra 

yang ada di sekolah MA Muhammadiyah 01 Ponorogo. Sehingga peneliti 

memilih penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan sebuah 

prosedur ilmiah untuk menghasilkan  pengetahuan tentang realitas sosial dan 

dilakukan dengan sadar dan terkendali, sebagai sebuah kegiatan ilmiah, 

penelitian kualitatif sangat peduli dengan persoalan cara data dianalisis, 

sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan,
74
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif studi 

kasus, karena upaya untuk mengetahui pola belajar dan gaya belajar serta 

implikasinya terhadap prestasi siswa penyandang tunanetra di MA 

Muhammadiyah 01 Ponorogo. Studi kasus yakni suatu penelitian yang 

berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian 

dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.
75

 

Adapun tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk melakukan 

penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan 

gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.
76

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
77

 Kedudukan peneliti adalah sebagai aktor sekaligus pengumpulan 

data. Instrument selain manusia juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas 

sebagai pendukung, oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak 

diperlukan sebagai partisipasi penuh, pengamat, partisipan atau pengamat penuh. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti dilokasi sebagai 
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human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. 
78

  

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, Jl. 

Stadion Timur No. 20 A Ponorogo Kelurahan Kertosari  Kec. Babadan Kab. 

Ponorogo. Madrasah Aliyah Muhammdiyah 1 berada di dalam Komplek 

Perguruan Muhammadiyah Timur Bunderan Ponorogo, didalamnya terdiri dari 

SD, SLTP, MTS, SMU dan MA Muhammadiyah. Menggunakan lahan tanah 

wakaf bapak Djoko bin Hardjo Prawiro seluas 1190 m
2
 .Keberadaan MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di satu komplek dengan SD,SMP,SMA,MTS 

dan MA Muh. 1 Ponorogo, berhubung SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

memasuki program RSBI memerlukan tanah yang luas, dengan kebijakan PDM 

selaku yayasan yang menaunginya maka ada Relokasi Bangunan yang awalnya 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo Jl Batoro Katong No. 6 C Kec. Ponorogo Kab. 

Ponorogo di Komplek 1 relokasi ke Komplek 2 dilakukan pada tanggal 14 Robiul 

Awwal 1432 H dan bertepatan dengan tanggal  09 Maret 2011 M yakni di Jl. 

Stadion Timur No. 20 A Ponorogo Kelurahan Kertosari  Kec. Babadan Kab. 

Ponorogo. 
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D. Data dan Sumber Data 

Sumber data bukti yang dibahas di sini adalah sumber bukti yang paling 

biasa digunakan dalam melakukan penelitian studi kasus; 1) dokumentasi, 2) 

catatan arsip, 3) wawancara, 4) pengamatan langsung, 5) pengamatan partisipan, 

dan 6) artefak fisik. Namun harus sadar bahwa suatu daftar sumber data lengkap 

dapat sungguh-sungguh luas, termasuk film, foto, dan videotape.
79

 

Sumber data utama dalam penelitian meliputi mencari informasi dengan 

observasi langsung ke MA Muhammadiyah 01 Ponorogo dan wawancara kepada 

Kepala Sekolah, Guru BK, Waka Kurikulum, dan siswa penyandang tunanetra 

yang berada di MA Muhammadiyah 01 Ponorogo. Sedangkan sumber data 

tambahan meliputi profil sekolah, keadaan guru dan peserta didik. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dikerjakan berasarkan pengalaman.
80

 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknis kondisi yang alami sumber data primer dan lebih banyak 
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pada tenik observasi berperan serta, wawacara secara mendalam dan 

dokumentasi
81

. 

1. Observasi 

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan 

merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. 

Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, 

semua dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibe dan 

terbuka.
82

 Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati 

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, 

waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan, tetapi tidak semua perlu diamati oleh 

peneliti, hanya terkait hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan 

data yang dibutuhkan. Dalam melakuakan pengamatan peneliti terlibat secara 

pasif, artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek peneitian 

dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. Peneliti hanya 

mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek 

penelitian maupun dengan pihak luar.
83

 Observasi yang digunakan yaitu 
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observasi non-partisipan, artinya peneliti hanya mengamati tanpa melakukan 

apapun. 

Dalam penelitian ini objek penyelidikan menggunakan observasi yang 

digunakan yaitu observasi non-partisipan, artinya peneliti hanya mengamati 

tanpa melakukan apapun, maka data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

nampak. Pada penelitian ini yang diobservasi adalah kegiatan belajar siswa 

panyandang tunanetra yang dilaksanakan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang 

memerlukan kemapauan respoden untuk merumuskan buah pikiran serata 

perasaan yang tepat, Wawancara atau interview dapat diartika juga sebagai 

suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh informasi.
84

 Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. 

Pertama dengan wawacara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang 

diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yag tersembunyi jauh di 

dalam diri subjek penelitian, ke dua apa yang di tanyakan kepada informan 

bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa 

lampau, masa kini dan masa yang akan mendatang.
85

 Teknik pengumpulan 

data yang dikenal oleh peneliti kualitatif pada umumnya pertama adalah 
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wawancara mendalam. Dalam hal ini seharusnya peneliti mempelajari teknik 

wawancara agar bias dilakukan wawancara secara mendalam. Teknik ini 

menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan 

perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang 

rinci. Hubungan antara peneliti dengan responden atau infornam harus sudah 

dibuat akrab, sehingga subjek penelitian bersikap terbuka dalam menjawab 

setiap pertanyaan.
86

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak 

terstuktur, wawancara tidak terstuktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya 

dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat 

wawacara, hal ini bertujuan agar wawancara dapat berlangsung luwes, 

arahnya lebih bisa terbuka, percakapan tidak membuat jenuh kedua belah 

pihak sehingga diperoleh informasi, keterangan data yang lebih kaya.
87

 Untuk 

mendapat data tentang pola belajar dan gaya belajar siswa penyandang 

tunanetra maka Informan dalam wawancara ini adalah Kepala Sekolah, Guru 

BK, Waka Kurikulum, 4 Siswa Tunanetra dan 2 siswa normal yang berada di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, adalah berasal kata dokumen yang artinya barang-

barang ditulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 
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benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
88

 Studi dokumentasi 

ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai 

data pribadi responden, seperti yang diakukan oleh seorang psikolog dalam 

meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.
89

 

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data 

atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, 

pernyataan tertulis, kebijakan tertentu dalam bahan-bahan tulisan lainnya. 

Metode pancarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa 

menggunakan objek atau suasana penelitian.
90

 Dokumen yang  digunakan 

dalam peneitian ini adalah dokumen resmi dari sekolah yang meliputi profil 

sekolah, keadaan guru, siswa, sarana dan prasarana.  

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi 

dari sekolah yang meliputi: letak geografis sekolah, visi misi tujuan sekolah, 

sejarah sekolah, jumlah guru dan siswa, sarana dan prasarana sekolah. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, analisis data merupakan 
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aktivitas data merupkan pengorganisasian data.
91

 Analisis data dalam kualitatif 

adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian 

berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahapan 

penulisan laporan, oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dan analisis data bukankah dua hal terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam 

penenlitian kualitatif, hal ini berarti pengumpulan data dan analisis data dilakukan 

bersamaan selama proses penelitian, seorang peneliti secara terus menerus 

menganalisis datanya
92

. Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan 

dalam analisis data kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Dalam proses Reduksi data ini, 

peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, 

mana yang dibuan, mana yang merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang 

sedang berkembang.
93

 Reduksi data merujuk pada proses pemilihan 

pemfokusan penyederhanaan abstraksi dan pentransformasian “data mentah” 

yang terjadi dalam catata-catata lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu 
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bentuk analisis, yang memeprtajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan 

meyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan 

dan diverikasikan,
94

 misalnya dalam penelitian ini adalah pembukaan 

wawancara yang dibuat santai untuk membangun suasana yang mengalir agar 

tidak membuat jenuh dan tegang, maka percakapan itu dibuang tidak 

dimasukkan dalam analisis, hanya diletakkan di transkip wawancara. 

2. Model Data (data display) 

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, 

yaitu sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan 

pendeskripsian kesimpualan dan pengambilan tindakan. Model (display) 

melihat suatu tayangan yang membantu kita memahami apa yang terjadi dan 

melakukan suatu analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman 

tersebut. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini 

adalah teks naratif.
95

 Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan 

atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut. Adapun 

penyajian yang baik merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif 

yang valid. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah bentuk matriks, 
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grafik, jaringan, bagan dan sebagainya. Semuanya dirancang untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih. Dengan demikian, peneliti sekaligus sebagai penganalisis dapat 

melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan, apakah menarik kesimpulan 

yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang berguna.
96

 

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat penelitian kembali 

kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.
97

 

Proses yang ketiga ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Bagi peneliti yang berkonpeten 

akan mampu menangani kesimpulan tersebut dengan secara longgar, tetap 

terbuka dan skeptis. Akan tetapi, kesimpulan yang sudah disediakan dari mula 

belum jelas, kemudian meningkat lebih rinci dan mengakar lebih kuat. 
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Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, 

bergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, peng-kode-annya, 

penyimpanannya, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan 

atau keterampilan peneliti, dan tuntutan dari pemberi dana, tetapi sering 

kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya jejak awal, walaupun sudah 

dinyatakan telah melanjutkan secara induktif.
98

 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
99

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Bagaian ini memuat tentang usaha-usaha untuk memeproleh keabsahan 

temuannya, dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengecek keabsahan data yang ditemukan diantaraya teknik 

yang diakukan adalah: 

1. Kekuatan/ keajekan pengamatan 

Keajekan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentive, mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang 
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dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Ketekunan 

pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti bahwa 

peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia 

menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah 

dipahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut 

agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan 

secara tentatif dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.
100

 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan triangulasi peneliti 

kualitatif dapat melakukan chek dan recheck hasil temuannya dengan jalan 

membandingkan berbagai sumber, metode dan teori.
101

 Pada penelitian ini, 

peneliti mengguanakan triangulasi dengan sumber maksudnya yaitu 

membandingkan dan mengechek data hasil pengamatannya dengan data hasil 

wawancara. Salah satu contoh ketika ketika kepala sekolah dijadikan sebagai 
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tauladan/ uswah bagi peerta didik, maka kepala sekolah mencontohkan untu 

tertib melaksanakan sholat, beliau juga berperan langsung   sebagai imam 

sholat. 

3. Member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneiti 

kepada pemberi data, tujuan member chek adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

Apabila data yang ditemuan disepakati oleh para pemberi data berarti data 

tersebut valid, sehingga semakin kredibel dan dipercaya, tetapi apabila data 

yang ditemukan peneliti dengan penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi 

data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah 

temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data. Jadi tujuan member chek adalah agar informasi yang diperoleh dan akan 

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber 

data atau informan.
102

 

H. Tahap-Tahap Penalitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
103

 

1. Tahapan Pra Lapangan 

Ada enam tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan 

ini yaitu: 
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a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan peneitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

1) Pembatasan latar peneliti 

2) Kesesuaian penampilan peneliti 

3) Pegenalan hubungan peneliti di lapangan 

4) Jumlah waktu studi 

b. Memasuki lapangan  

1) Keakraban hubungan 

2) Mempelajari bahasa 

3) Peranan peneliti 

c. Berpera serta dan mengumpukan data 

1) Pengarahan batas studi 

2) Mencatat data 

3) Petunjuk tentang cara mengingat data 

4) Kejenuhan, keletiahan, istirahat 

5) Meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertetangan 
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6) Analisis lapangan 

3. Tahap Analisis Data 

Tahapa ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan lapangan, 

analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Mulai 

sejak sebelum terjun ke lapangan  dan terus  berlangssung sampai dengan 

penemuan hasil pnelitian. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan  

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis 

sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.
104
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Data Umum 

1. Letak Geografis MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Berdasarkan letak geografis MA Muhammadiyah 1 Ponorogo sangat 

mendukung untuk didirikan madrasah karena terletak di pemukiman warga 

dan memiliki lokasi yang stategis. Selain itu adanya berbagai faktor yang 

mendukung diantaranya belum adanya lembaga pendidikan yang sejenis, dan 

juga lokasi Madrasah berdekatan dengan kampus STKIP, stadion Batoro 

Katong dan Kwarcab sehingga prospek kedepan memberikan optimisme 

kepada yayasan yang mendirikan MA favorit dalam rangka memberikan 

wadah kepada orang tua yang ingin memilih lembaga pendidikan yang 

berkualitas. 

a. Jenis bangunan yang mengelilingi sekolah 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo terletak di Jl. Stadion Timur No. 

20A Kertosari Babadan Ponorogo. Adapun jenis bangunan penting yang 

mengelilingi sekolah adalah sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara : MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

2) Sebelah Timur : STKIP Ponorogo 

3) Sebelah Selatan : Kwarcab 
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4) Sebelah Barat : Stadion Batorokatong
105

 

b. Kondisi lingkungan sekolah 

Pada umumnya kondisi lingkungan sekolah MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo sudah memadai, baik dari bangunan sekolah, kebersihan 

lingkungan, maupun keadaan ruang kelas. Kondisi masing-masing 

bangunan sekolah dan fasilitasnya sebagaimana terlampir dalam observasi 

lapangan. 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki berbagai fasilitas 

diantaranya ruang kelas yang berjumlah 5 ruang, lab komputer, 

perpustakaan, lab menjahit dan bordir, lapangan olahraga, ruang kepala 

sekolah, rung guru, UKS, Masjid dan juga kantin. 

Ruang kelas yang diamati oleh praktikan adalah kelas X dan XII 

yang mewakili keadaan ruang kelas secara umum di MA Muhammadiyah 

1 Ponorogo. Kelas X, XI maupun XII memiliki fasilitas lengkap serta 

tingkat kenyamanan dan kebersihan yang memadai. Ruang kelasnya 

sangat representatif dengan menampilkan dekorasi ruangan yang rapi dan 

dilengkapi dengan satu kipas angin. Fasilitas pembelajaran yang tersedia 

dikelas diantaranya adalah sebagai berikut: white board dan LCD 

Proyektor. Media penunjang kelas yang lain seperti data administrasi 

kelas, kalender, jam dinding, buku absensi, jurnal kelas, meja guru, stop 

                                                           
105

 Lihat Transkrip Dokumentasi No. 01/D/16-10/2018 



67 

 

kontak, shound dan poster-poster berisi motivasi yang berfungsi sebagai 

alat kelengkapan di luar proses belajar mengajar.
106

 

2. Sejarah Berdirinya MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah institusi pendidikan yang 

cukup tua, yang berdiri sejak tahun 1940. Tahun 1940 dirintis dan di pelopori 

oleh para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Mendirikan sebuah 

Madrasah dengan nama “Madrasah Wustha Muhammadiyah” dengan visi dan 

misi Madrasah yang utama membentuk Kader Persyarikatan 

(Mubaligh/Mubalighot). Setelah Madrasah berumur 3 tahun berubah nama 

menjadi “Madrasah Wustha Mu’alimin Muhammadiyah”. 

Tahun 1950 berubah nama menjadi “Perguruan Islam Menengah 

(PIM). Tahun 1954, dengan adanya peraturan pemerintah , nama PIM berubah 

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

Tahun 1973, dengan peraturan Pemerintah maka PGA berubah menjadi 

“Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo”. 

Madrasah Aliyah Muhammdiyah 1 berada di dalam Komplek 

Perguruan Muhammadiyah Timur Bunderan Ponorogo, didalamnya terdiri 

dari SD, SLTP, MTS, SMU dan MA Muhammadiyah. 

Menggunakan lahan tanah wakaf bapak Djoko bin Hardjo Prawiro 

seluas 1190 m
2
 .Keberadaan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di satu 

komplek dengan SD,SMP,SMA,MTS dan MA Muh. 1 Ponorogo, berhubung 
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SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo memasuki program RSBI memerlukan 

tanah yang luas, dengan kebijakan PDM selaku yayasan yang menaunginya 

maka ada Relokasi Bangunan yang awalnya MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Jl Batoro Katong No. 6 C    Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo di Komplek 1 

relokasi ke Komplek 2 dilakukan pada tanggal 14 Robiul Awwal 1432 H dan 

bertepatan dengan tanggal  09 Maret 2011 M yakni 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. MA Muh. 1 Ponorogo  lahir sebagai jawaban dan solusi degradasi 

moral serta pembentuk karakter islami kader ummat. 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 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 
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/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) sampai sekarang.
107

 

3. Visi Misi Tujuan MA Muhammaduyah 1 Ponorogo 

a. Visi  

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

diri sendiri, berguna bagi bangsa dan Negara, serta peduli dan ramah 

terhadap lingkungan” 

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 tinngi 

nilai kebenaran, menjauhi sikap dan perilaku buruk baik menurut 

norma agama maupun sosial masyarakat 

3) Cakap 

Cerdas dan trampil serta memiliki bekal untuk kehidupan 

4) Percaya pada Diri Sendiri 
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Memiliki keberanian dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

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 

b. Misi  

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

hukum islam 

2) Membiasakan peserta didik dalam semangat disiplin, tanggung jawab 

dan jujur 

3) Membekali peserta didik dengan ilmu yang amaliyah 

4) Membiasakan peserta didik beramal yang ilmiyah 

5) Menanamkan peserta didik nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan 

6) Melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat sebagai wujud 

peestarian, pencegahan dan kerusakan lingkungan 

7) Menanamkan hidup hemat dalam upaya pelestarian lingkungan 

8) Membiasakan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan 
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c. Tujuan  

Dalam rangka mengemban Misi, MA Muhammadiyah 1 Ponorogo telah 

merumuskan beberapa tujuan antara lain: 

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) Meingkatkan dalam pengembangan model pembelajaran lingkungan 

hidup terintegrasi pada semua mata pelajaran 

5) Meningkatkan dalam penggalian dan pengembangan materi dan 

persoalan lingkungan hidup yang ada dimasyarakat sekitar 

6) Meningkatkan penanaman hidup hemat dalam upaya pelestarian 

lingkungan 

7) Meningkatkan pembiasaan perilaku santun dalam upaya mencegah 

terjadinya kerusakan lingkungan
108

 

4. Profil sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Nama Madrasah  : MA Muhammadiyah 1Ponorogo 

No. Statistik   : 131235020029 

NIS/NPSN   : 310020/20584493 

Akreditasi Madrasah  : B 
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Alamat Lengkap Madrasah : 

Jl./Desa : Stadion Timur 20 A Kertosari 

Kecamatan  : Babadan  

Kabupaten/Kota : Ponorogo 

Provinsi : Jawa Timur 

No. Telp. : 0352484558 

Kode Pos : 63491 

No. NPWP Persyarikatan  : 01.478.787.3-647.002 

No. NPWP Madrasah  : 01.478.787.3-647.014 

Nama Kepala Sekolah  : Drs. Sarlan 

Nama Yayasan  : MUHAMMADIYAH 

Alamat Yayasan   : Jl. Jawa No. 38 Mangkujayan Ponorogo 

No. Akte Pendirian Yayasan : 1381/II-012/JTM-78/1978 

Kepemilikan Tanah  : Yayasan 

Status Bangunan  : Yayasan 

Luas Bangunan  : 400m2 

E-mail    : ma_muh1po@yahoo.com 
109

 

5. Struktur Organisasi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya karena dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat 
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memudahkan kita untuk mengetahui sejumlah personil yang menduduki 

jabatan tertentu dalam suatu lembaga. 

Struktur organisasi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo hamper sama 

dengan struktur organisasi yang terdapat pada sekolah umum lainya. Adapun 

struktur organisasi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun 2018/2019 

sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah    : Drs. Sarlan 

b. Wakasek. Kurikulum   : Heni Kurniawati, S.Pd. 

c. Wakasek. Kesiswaan   : Nur Imtihan, S.Pd. 

d. Wakasek. Sarana dan Prasarana   : Ike Rahmayawati, S.Ag. 

e. Wakasek. Humas    : Siti Nurhidayati, S.Pd. 

f. Kepala Biro Administrasi Umum   : Nur Kholis Widodo, S.Pd. 

g. Kepala Biro Keuangan    : Ike Rahmayawati, S.Ag. 

h. Kepala UPT. Al-Islam Kemuhamadiyahan : Samuri, S.Pd.I. 

i. Kepala UPT. Perpustakaan   : Noor Shofiyah Hidana, S.Pd. 

j. Kepala UPT. SIM TIK    : Slamet Riyadi, ST. 

k. Koordinator Lab.Bahasa    : Sulastri, S.Pd. 

l. Koordinator Lab. IPS/IPA   : Nanik Yuli Hastuti, S.E.
110
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6. Kondisi Guru dan Siswa 

a. Kondisi Guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
111

 

Tabel 1.1 

No Nama Jabatan Keterangan 

1 Drs. Sarlan Kepala 

sekolah 

PNS 

2 Siti Nur Hidayati, S.Pd. Guru  GTY 

3 Nur Kholis Widodo, S.Pd. Guru  GTY 

4 Hanik Yuli Hastuti, S.E. Guru  GTY 

5 Ike Rahmayawatu Armadja,S.Ag Guru  PNS 

6 Heni Kurniawati, S.Pd. Guru  GTY 

7 Arif Kurniawan, S.Pd. Guru  GTY 

8 Noor Shofiyah Hidana, S.Pd. Guru  GTY 

9 Mochamad Ibnu Sholihin, S.Pd. Guru  GTY 

10 Eka Andriani, S.Pd. Guru  GTY 

11 Istirokah Harum Rahmawati, 

S.Pd.I 

Guru  GTY 

12 Samuri, S.Pd.I Guru  GTY 

13 Yushaffat Ardiansyah, S.Pd. Guru  GTY 

14 Nur Imtihan, S.Pd. Guru  PNS 

15 Faiz Zuhdan Permana, S.Pd. Guru  GTY 

16 Yusnia Ayuningtyas, S.Pd Guru  GTY 

17 Lilies Ariyani, S.E Guru  GTY 

18 Dra. Sulastri Guru  GTT 

19 Dra. Nur Rohmatika Guru  PNS 

20 Rahmat Habibi, S.Si Guru  GTY 

21 Tri Harjanti Budi Setiyasih, S.Si Guru  PNS 

 

Lembaga pendidikan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo mempunyai 

guru yang mayoritas berkompeten pada bidangnya masing-masing, jumlah 

guru di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo kurang lebih 21 yang mana 

mempunyai jenjang pendidikan S1 dan S2. Dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi dan mempunyai kualitas dalam bidang pendidikan yang 
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diperoleh di Perguruan Tinggi, guru-guru di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo mampu membimbing peserta didik dengan baik sesuai aturan 

yang berlaku di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

b. Kondisi Siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
112

 

Tabel 1.2 

No Kelas  Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X IPA 11 13 24 

IPS 10 14 24 

2 XI IPA 9 7 16 

IPS 3 11 14 

3 XII IPA 2 9 11 

IPS 3 9 12 

Jumlah 101 

 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki 101 siswa dibagi 

menjadi 6 kelas X, XI, XII dengan jurusan IPA dan IPS. Dan memiliki 8 

siswa tunanetra dengan rincian, 2 siswa dikelas X IPS, 5 siswa dikelas XI 

IPS, dan 1 siswa dikelas XII IPS. Sedangkan jumlah siswa sesuai dengan 

perincian menurut jenjang pendidikan yang seperti tertera pada table 

diatas. 

7. Sarana dan Prasarana MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki sarana dan prasarana yang 

cukup memadahi dan membantu setiap kebutuhan siswa dan guru dalam 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Diantaranya adalah ruang kelas yang 

refresentatif dan kondusif  berisi maksimal 30 siswa dalam satu kelas. 
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a. Ruang kelas berlantai 3 yang bersih, nyaman dan rindang dengan fasilitas 

perangkat multimedia: Laptop-LCD proyektor, dilengkapi Lab Komputer, 

Lab Bahasa, Perpustakaan yang memadahi. 

b. Akses internet gratis (free wifi) 

c. Fasilitas penunjang ekstrakulikuler lengkap: Arena sepak bola, bola volly, 

studio musik, masjid untuk pembinaan kerohanian dengan kapasitas 800 

siswa. 

d. Setiap event atau kompetisi potensial di bidang akademik dan olahraga-

seni difasilitasi oleh sekolah (biaya, bimbingan dan penghargaan)
113

 

Tabel 1.3 

No Fasilitas Jumlah Keterangan 

1 R. Belajar 6 Baik 

2 R. Perpustakaan 1 Baik 

3 R. Laboratorium 2 Baik 

4 R. Ket. Komputer 1 Baik 

5 R. Ket. Menjahit 1 Baik 

6 R. Kepala Madrasah 1 Baik 

7 R. Tata Usaha 1 Baik 

8 R. Waka Madrasah 1 Baik 

9 R. Guru 1 Baik 

10 R. BP/BK 1 Baik 

11 R. OSIS 1 Baik 

12 R. Kopsis 1 Baik 

13 R. Ganti 1 Baik 

14 R. Ibadah/Mushola 1 Baik 

15 R. Tamu 1 Baik 

16 R. UKS 1 Baik 

17 K. Mandi/WC Guru  2 Baik 

18 K. Mandi/WC Siswa 2 Baik 

19 Tempat Parkir 1 Baik 

20 Pos Penjaga 1 Baik 
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21 Gudang  1 Baik 

22 Kantin  1 Baik  

 

B. Data Khusus 

1. Pola Belajar Siswa Penyandang Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan lembaga pendidikan 

yang memiliki siswa penyandang tunanetra sejak tahun 2002 hingga sekarang, 

dari tahun ke tahun siswa tunanetra yang berada di sekolah tersebut 

bertambah. Dari hasil wawancara dengan bapak Drs. Sarlan selaku kepala 

sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo beliau mengatakan bahwa; 

Latar belakangnya adalah di dalam pembukaan UUD 1945 ikut 

mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan seluruh bangsa ini tidak ada 

pengecualian, jadi itu dasarnya kita kembali pada tujuan kemerdekaan 

itu kan tertuang dalam pembukaan UUD yang terdiri dari empat alenia 

itu yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga disitulah kita 

bisa menerima, jadi jangan sampai ada nak-anak yang berkebutuhan 

khusus itu tersingkir kita tetep menerima. Dan selain itu di Al-quran 

dijelaskan dalam surat Abassa, Rosul juga mendapat teguran dari 

Allah tentang orang-orang ummu kulsum yang buta, disitulah dua 

dasar yang perlu saya sampaikan untuk terus menerima. Sejak tahun 

2002 sekolah ini sudah ada siswa tunanetranya, bahkan yang dari 

Sidoarjo, Lamongan, Kediri, dan masih banyak yang jauh-jauh. 

Karena orang tua melihat sekolahnya itu kondusif dan anak-anak 

disini itu peduli kemudian juga dekat dengan asramanya.
114

 

 

Menurut bapak Sarlan bahwa MA Muhammadiyah mempunya latar 

belakang atau landasan untuk bisa menerima siswa penyandang tunanetra, 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan lembaga yang berbasis Islamiah 
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dan Ilmiah yang berlandaskan Syari’at Islam, Al-Quran dan Sunnah. Siswa 

tunanetra yang berada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tidak hanya dari 

dalam kota melainkan banyak yang dari luar kota, dapat kita lihat pendapat 

bapak Sarlan bahwa siswa tunanetra yang ada dilembaga tersebut datang dari 

Lamongan, Sidoarjo, Kediri dan lain sebagainya. Bapak Sarlan juga 

menjelaskan bagaimana penerapan pembelajaran yang ada di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo untuk siswa penyandang tunanetra; 

Ada sebagian anak yang bisa menggunakan laptop, ini sangat 

membantu siswa tunanetra dalam pembelajaran. Tapi ada juga anak 

yang tidak bisa menggunakan leptop, nah untuk pembelajarannya ya 

guru harus jelas dalam menerangkan, misalnya untuk pelajaran 

matematika guru harus menyebutkan angkanya, tidak boleh “ini dikali 

ini” misalnya, jadi harus disebutkan angkanya. Nah kalau untuk 

gambar atau grafik, guru harus bisa mendeskripsikan gambar tersebut 

dengan jelas, sehingga anak itu bisa membayangkan gambar 

tersebut.
115

 

 

Siswa tunanetra yang belum atau tidak bisa mempunyai laptop akan 

sangat merasa kesulitan ketika guru menjelaskan dengan cepat. Ayu Fajar 

Lestari selaku siswa penyandang tunanetra berat (totally blind) mengatakan; 

Kesulitannya biasanya untuk yang tidak punya laptop itu sering 

tertinggal materi karena kan menulis, menulis Braille kan lambat 

sedangkan yang mendektekan itu ada yang cepat ada yang lambat, jadi 

sering tertinggal. Yang punya laptop aja sering tertinggal apalagi yang 

tidak punya laptop. Misalnya dalam pelajaran ada yang sambil nulis, 

ada yang didengarkan dulu lalu nulis, yang punya laptop itu biasanya 

direkam, jadi ada aplikasi untuk merekam. Untuk pelajarannya yang 
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sulit bagi kami itu matematika, yang bergambar juga, kalau pelajaran 

yang ada praktek itu yang tunanetra tidak ikut, misalnya waktu 

olahraga itu kita hanya ikut pemanasannya saja.
116

 

 

Laptop merupakan salah satu alat yang digunakan siswa penyandang 

tunanetra dalam pembelajaran, ada beberapa alat yang digunakan siswa 

penyandang tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, menurut Setya 

Agustin salah satu siswa tunanetra berat (totally blind) mengatakan: 

Yang paling utama bagi saya itu laptop bicara, terus untuk 

tulisan Braille itu alatnya stilus dan reglet. Sebenarnya masih banyak 

alat yang lain untuk membantu dalam belajar, namun kami tidak 

menggunakannya karena alat tersebut jauh dan hanya ada ditempat 

tertentu, jadi kami tidak menggunakan.
117

 

 

Hal yang sama dikataka oleh Ayu Fajar Lestari terkait alat yang 

digunakan dalam pembelajaran di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo; 

Kami yang tunanetra disini menggunakan riglet, stilus untuk 

tulisan Braille dan laptop bicara. Tapi tidak semua siswa tunanetra 

disini punya laptop,  mereka hanya menggunakan alat Braille atau 

setiap malam itu kita dibacakan jadi saling membantulah istilahnya. 

Sebenarnya juga ada alat untuk hitung-hitungan, tapi mencarinya itu 

susah dan adanya hanya di tempat tertentu hanya ada di Surabaya dan 

Bandung, jadi kami tidak menggunakan, kalau laptopnya sebenarnya 

laptop biasa, cuman pakai aplikasi. Cara bacanya bisa dibuat per huruf, 

per kata, per kalimat, per baris. Cara kerjanya menggunakan tombol 

panah kiri, atas, bawah sama tombol Tab,  kalau biasaya kan pakai 

mous tapi untuk kami tunanetra tidak bisa menggunakan itu.
118

 

 

                                                           
116

 Lihat Transkrip Wawancara No. 03/W/16-10/2018 
117

 Lihat Transkrip Wawancara No. 03/W/17-10/2018 
118

 Lihat Transkrip Wawancara No. 02/W/16-10/2018 



80 

 

Dengan kurangnya alat yang digunakan dalam belajar, siswa 

penyandang tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merasa sedikit 

kesulitan dalam pembelajaran, dikarnakan keterbatasan tempat dan waktu. 

Tidak semua siswa tunanetra menggunakan alat tulis Braille, siswa 

tunanetra yang berada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo bervariasi, ada 

tunanetra ringan (low vision), tunanetra sedang (partially sighted), dan 

tunanetra berat (totally blind). Untuk siswa tunanetra ringan tidak selalu 

menggunakan alat tulis Braille karena masih bisa menulis dan membaca 

seperti siswa lain. Novita Mila Suryani salah satu siswa tunanetra sedang 

(partially sighted) mengatakan;  

Saya pakai alat tulis Braille ada riglet dan stilus, saya masih 

bisa nulis seperti biasa tapi kalau dudah capek saya nulis pakai Braille, 

laptop juga punya namun biasanya saya gunakan kalau ada keperluan 

saja seperti browsing.
119

 

 

Hal serupa yang dikatakan oleh Ikhyak Masrudin Ma’ruf salah satu 

siswa tunanetra ringan (low vision) mengatakan; 

Saya tidak pakai alat tulis Braille, saya masih bisa membaca 

dan menulis seperti biasa. Tapi kalau guru menjelaskan di depan itu 

saya tidak bisa melihat tulisan di papan tulis, karena saya bisanya jarak 

dekat, jadi kalau guru menerangkan itu saya mendengarkan.
120

 

 

Siswa tunanetra yang kategori ringan dan sedang masih bisa membaca 

dan menulis seperti siswa lain, namun ketika mata sudah merasa lelah, mereka 
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menggunakan alat tulis Braille untuk menulis. Dengan kondisi yang demikian 

maka tunanetra mempergunakan berbagai alternatif media atau alat untuk 

membaca dan menulis, sesuai dengan kebutuhannaya masing-masing. 

Sedangkan pola belajar siswa penyandang tunanetra dengan siswa lain 

sekilas kita melihat bahwasannya berbeda, manun faktanya di lapangan bahwa 

untuk pola belajar siswa penyandang tunanetra dengan siswa lain adalah 

sama. 

Hal tersebut diungkapkan oleh bu Heni Kurniawati, S.Pd selaku waka 

kurikulim, beliau mengatakan bahwa; 

Kalau untuk pola belajarnya sama seperti pembelajaran siswa 

yang tidak tunanetra, kita lebih utamakan pada pola informasi, karena 

kita menganggap sebagai inklusi berarti kalau inklusi anak yang 

tunanetra bisa mengejar anak yang tidak tunanetra. Kecuali materi-

materi seperti hitung-hitungan itu memang kita nambah maksudnya 

dengan kata lain anak-anak dikasih tugas mengerjakan kita pendekatan 

pada anak yang ketunanetra dan menjelaskan sendiri. Walaupun ada 

gambar nanti kita mendeskripsikan gambar itu dengan jelas.
121

 

 

Menurut ibu Heni Kurniawati bahwa siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo dianggap sebagai inklusi, artinya tidak ada 

perbedaan dalam hal belajar dari segi materi, tugas, ujian, dan yang lain 

sebagainya, namun ada pendampingan dalam pembelajaran untuk siswa 

penyandang tunanetra, ibu Heni juga mengungkapkan bahwa; 

Tidak ada perbedaan semua sama karena inklusi, jadi siswa 

tunanetra bisa mengejar siswa yang normal walaupun keterbatasannya 
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dalam penglihata, kita tidak membedakan antara siswa yang tunanetra 

dengan siswa yang normal dalam pembelajaran, namun untuk siswa 

yang tunanetra memang memerlukan pendampingan khusus dalam 

pembelajaran.
122

 

 

Hal serupa dikatakan oleh ibu Siti Nur Hidayati selaku guru BK yang 

ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, beliau mengatakan; 

Kalau pola belajarnya sama dengan yang normal, kita 

menggunakan pola belajar respon dan rangsangan namun tidak 

sepenuhnya siswa tunanetra bisa seperti siswa yang normal karena 

adanya keterbatasan, misalnya kita sama-sama kasih mereka LKS tapi 

untuk siswa yang normal kan bisa langsung dibaca dan dipelajari, beda 

dengan siswa tunanetra harus ada yang membacakan lalu untuk yang 

penting-pneting ditulis dengan huruf Braille untul mereka pelajari, 

karena kan mereka hanya bisa membaca dengan huruf Braille. Jadi 

kalau untuk pola belajarnya di dalam kelas saya rasa semuanya sama 

antara siswa tunanetra dengan siswa yang normal.
123

 

 

Menurut ibu Nur bahwa pola belajar antara siswa tunanetra dengan 

siswa lain sama, namun tidak sepenuhnya siswa yang tunanetra bisa 

mengikuti pembelajaran seperti siswa lain. Ibu Nur juga berpendapat; 

Saya rasa untuk perbedaannya hanya di kebutuhan khususnya 

saja, untuk pembelajarannya sama, kami sebagai guru tidak 

membedakan dalam pembelajaran, manun untuk siswa yang tunanetra 

harus ada pendampingan khusus.
124

 

 

Pendapat yang diungkapkan oleh para guru dikuatkan oleh pendapat 

siswa lain yang dalam kesehariannya bersama dengan siswa tunanetra, 

Muspita Nur Aini mengatakan 
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Untuk pola belajarnya sama seperti yang kami gunakan, namun 

ada beberapa materi yang memang siswa tunanetra itu tidak bisa 

mengikuti secara maksimal dan harus didampingi oleh guru atau 

temannya. Seperti olahraga, praktik, keterampilan, untuk yang lain 

insyaallah mereka bisa.
125

 

 

Menurut Muspita bahwa pola yang digunakan siswa tunanetra dengan 

pola belajar yang digunakan siswa lain sama. Hal senada yang dikatakan oleh 

Dita Fitriani 

Pendapat saya sama seperti pendapatnya anak tunet. Memang 

kalau untuk pola belajarnya kita dengan pola belajar siswa tunanetra 

tidak dibedakan, karena kan kita dalam satu kelas, jadi untuk siswa 

tunanetra harus mengikuti siswa yang normal. Tapi tidak semua bisa 

mengikuti, karena ketunanetraannya itu.
126

 

 

Dari pihak lembaga tidak membedakan antara siswa penyandang 

tunanetra dengan siswa yang lain dalam pembelajaran, karena semua siswa 

mendapatkan kah yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka. 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memberikan perlakuan khusus 

kepada siswa tunanetra terkait keterbatasan yang mereka miliki, kebijakan 

tersebut berupa pendampingan khusus baik dalam belajar mengajar maupun di 

luar lingkungan belajar mengajar. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sarlan; 

Ada, kan kebutuhan khusus jadi ada perhatian khusus misalnya 

sekolah ini tiga lantai sehingga anak-anak yang lainnya dan 

kesiswaannya sinergi dalam membantu siswa tunanetra dalam berlajan 

naik turun tangga, ke kamar mandi, membantu dalam belajar. Jadi 

anak-anak itu sudah paham sendiri terhadap temannya, guru pun 
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membantu dalam aktifitasnya sampai pulangnya. Jadi harus ada yang 

menuntun atau mendampingi. Kalau dalam pembelajaran semuanya 

sama, namun setelah pembelajaran memang ada pendampingan khusus 

terkait materi pembelajaran yang belum dipahami dan guru 

menjelaskan ulang kepada siswa yang tunanetra.
127

 

 

Dengan diberikannya perlakuan khusus maka timbullah suatu 

kebijakan-kebijakan yang deberikan lembaga kepada siswa tunanetra, bu Heni 

Kurniawati mengatakan; 

Iya itu tadi, kalau untuk siswa tunanetra mendapatkan 

pendampingan khusus dari guru bidang studi masing-masing, seperti 

saya matematika berarti saya harus mendampingi setelah saya 

memberi tugas ke yang lainnya, saya mendampingi sendiri, 

menjelaskan sendiri, itu dilakukan setiap pembelajaran. Kecuali kalau 

materi seperti non eksak/hitung-hitungan itu kan sama menggunakan 

pendengaran seperti agama dan yang lainnya. Insyaallah anak 

tunanetra bisa.
128

 

 

Kebijakan tersebut berupa pendampingan dan penilaian dalam proses 

belajar mengajar maupun proses ujian, bu Nur Hidayati juga mengatakan; 

Tentunya ada ya, misalnya dalam penilaian. Untuk siswa yang 

tunanetra kan tidak bisa disamakan 100% dengan siswa yang normal, 

misalnya seperti materi gambar, hitung-hitungan, olahraga, kan untuk 

yang siswa tunanetra sudah pasti tidak bisa, kalu nilai itu disamakan 

untuk yang tunanetra tidak dapat nialinya, jadi untuk mengganti materi 

yang mungkin tidak bisa diikuti oleh siswa tunanetra, kita 

menggantikannya dengan tugas lain, misanya mengerjakan tugas, 

membuat klipping, merangkum dan lain-lain, nah jadi tugas itu untuk 

menggantikan nilai-nilai yang tidak bisa mereka capai.
129
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2. Gaya Belajar Siswa Penyandang Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo 

Gaya belajar siswa penyandang tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo dengan audio (mendengarkan), dalam proses belajar mengajar 

memang tidak ada perbedaan masalah  gaya belajar, hanya saja dilihat dari 

segi fisik untuk yang tunanetra mempunyai kekurangan yang  memang tidak 

bisa untuk dihindari, namun dengan adanya perbedaan fisik membuat 

perbedaan dalam gaya belajar.  Seperti yang dikatakan oleh ibu Heni 

Kurniawati; 

Untuk gaya belajar sebenarnya sama, Cuma untuk siswa yang 

tunanetra lebih fokus pada pendengaran, misalnya dia mencatat kita 

yang mendektekan, seperti pada waktu ujian, ada yang mendampingi 

membacakan soal dan menulis jawabannya, kalau ada yang di file kita 

masukkan di komputer, kan masing-masing anak ada yang punya 

komputer jadi anak-anak bisa membaca, ada aplikasinya untuk 

membaca.
130

 

 

Bu Heni Kurniawati berpendapat bahwa siswa tunanetra lebih 

memfokuskan pendengarannya dalam belajar, hal serupa dikatakan oleh Bu 

Nur Hidayati; 

Kalau gaya belajarnya tentu berbeda ya antara yang normal 

dengan tunanetra, karena dilihat dari segi fisik sudah beda, cara 

penangkapannya juga sudah beda, maksudnya ini perbedaan dalam 

menerima materi lo ya,, bukan dalam pemahaman, kalau pemahaman 

itu tergantung siswanya. Untuk siwa tunanetra itu fokusnya pada 

pendengaran, jadi apa yang dia dengar maka itu yang akan dia tulis, 
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resapi/pahami, beda dengan siswa yang normal dia bisa membaca 

sendiri dan bisa langsung dipahami. Tapi untuk daya ingat anak 

tunanetra itu sangat tajam bahkan melebihi siswa yang normal, tapi 

juga ada yang tidak bisa sama sekali.
131

 

 

Bu Hur berpendapat bahwa adanya perbedaan gaya belajar antara 

siswa tunanetra dengan siswa normal dikarenakan adanya perbedaan fisik, 

siswa tunanetra lebih kepada pendengarannya untuk menerima, memahami 

informasi atau pembelajaran dari apa yang dia dengar. 

Setya Agustin salah satu siswa tunanetra mengatakan bahwa dalam 

menerima dan memahami materi belajar mengajar menggunakan 

pendengaran, dalam data wawancara yang didapat dari Setya Agustin ialah; 

Saya lebih fokus pada pendengaran, misalnya guru 

menjelaskan di depan itu saya ambil yang penting-penting terus saya 

tulis dilaptop terus saya simpan, kalau gak gitu saya Tanya temen bab 

nya apa, judulnya apa, nanti saya cari sendiri di interne, saya copy 

paste di office terus malamnya saya buka lagi terus saya pelajari. 

Kalau di asrama sebenarnya ada yang bertugas membimbing anak 

tunanetra, namun selama ini belum berjalan.
132

 

 

Ayu Fajar Lestari selaku salah satu siswa tunanetra yang ada di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo juga berpendapat; 

Sebenarnya kalau gaya belajarnya sama, namun untuk kita 

yang tunanetra lebih pada pendengaran karena kita hanya bisa 

mendengarkan, karena kan sekolah ini inklusi jadi disamakan, beda 

dengan seolah inklusi yang ada tunagrahitanya dan SLB memang ada 

                                                           
131

 Lihat Transkrip Wawancara No. 06/W/24-10/2018 
132

 Lihat Transkrip Wawancara No. 04/W/17-10/2018 



87 

 

pengelompokan, tapi kalau disini kan adanya tunanetra jadi 

disamakan.
133

 

 

Setya Agustin dan Ayu Fajar Lestari mengatakan hal yang sama 

bahwa mereka dalam menerima dan memahami materi atau pembelajaran 

lebih memfokuskan pada pendengaran, artinya dalam belajar mengajar siswa 

tunanetra menggunakan gaya belajar jenis Audio.  

Selain Setya Agustin dan Ayu Fajar Lestari terdapat siswa tunanetra 

sedang dan ringan yaitu Novita Mila Suryani dan Ikhyak Masrudin Ma’ruf, 

mengatakan hal senada terkait gaya belajar yang mereka gunakan, Mila 

sebagai siswa tunanetra sedang (partially sighted) mengatakan; 

Kalau saya lebih paham mendengarkan, kalau membaca sendiri 

terkadang masih agak sulit dan bagi saya itu lebih enak mendengarkan 

daripada membaca, karna sudah terbiasa seperti ini. Jadi ketika guru 

menjelaskan itu saya mendengarkan terlebih dulu lalu saya tulis 

dibuku untuk dipelajari lagi.
134

 

 

Sedangkan menurut Ikhyak sebagai siswa tunanetra ringan (low 

vision) mengatakan; 

Mendengarkan, karna saya tidak bisa melihat jarak jauh dan 

ketika guru menjelaskan itu saya bisanya mendengarkan. Kalau untuk 

belajar sendiri saya masih bisa membaca buku sendiri. Dan saya itu 

lebih paham dari mendengarkan daripada belajar sendiri atau 

membaca buku sendiri.
135
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Dilihat dari gaya belajar yang digunakan, guru bidang studi dalam 

memberikan pelajaran harus dengan suara keras dan jelas. Seperti yang 

dilakukan oleh bu Istirokah Harum Rahmawati,S.Pd yang sedang memberikan 

pelajaran bahasa Arab, beliau memberikan pemahaman kepada siswa 

tunanetra dengan mengulang-ngulang materi atau bacaannya, setelah beliau 

menerangkan di depan, beliau melakukan pendampingan khusus kepada siswa 

yang tunanetra untuk menanyakan materi mana yang belum bisa dipahami, 

lalu beliau menerangkan kembali materi tersebut.
136

 

Siswa lain berpendapat terkait gaya belajar yang digunakan siswa 

tunanetra, hal ini dapat membuktikan bahwa pendapat siswa tunanetra benar 

atau salah, Muspita Nur Aini berpendapat bahwa 

Iya benar, siwa tunanetra disini menggunakan pendengarannya 

dalam belajar. Tidak hanya siswa tunanetra saja, kita yang normal pun 

menggunakan pendengaran dalam belajar dan memahami pelajaran. 

Bedanya kalau kita bisa menggunakan penglihatan juga, untuk yang 

tunanetra kan tidak bisa. Sebenarnya bedanya hanya dipenglihatan 

saja.
137

 

 

Hal serupa yang dikatakan Dita Fitriani terkait gaya belajar yang 

digunakan siswa tunanetra 

Memang siswa tunanetra disini menggunakan pendengaran 

dalam pembelajaran, karena itu satu-satunya cara untuk dapat 

memahami pelajaran. Kami yang normal pun menggunakan 
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pendengaran dalam belajar, tapi kami juga bisa melihat, jadi tingkat 

kesulitannya itu ada di penglihatan bagi siswa tunanetra.
138

 

 

Dalam pembelajaran pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh 

setiap guru, baik dari materi maupun metode, kendala yang dihadapi guru MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo untuk siswa tunanetra dalam proses belajar 

mengajar adalah kendala materi dan metode serta belum adanya guru khusus 

untuk siswa tunanetra. Bu Nur Hidayati mengatakan; 

Kendalanya ya dikebutuhannya itu, terkadang guru itu 

kesulitan dalam menjelaskan, siswa tunanetra itu kan menulisnya 

pakai huruf Braille sedangkan guru kan tidak tau tulisan Braille jadi 

guru itu menjelaskan sendiri terkait materi yang belum dipahami oleh 

mereka, ada pendampingan khusus setelah pembelajaran yaitu 

menanyakan materi yang belum mereka pahami, nah jadi untuk 

kendalanya disini itu belum adanya guru khusus untuk siswa tunanetra 

yang bisa membaca huruf Braille dan bisa memahami secara sikologis 

untuk anak yang tunanetra.
139

 

 

Menurut Bu Nur Hayati, belum adanya guru khusus untuk siswa 

tunanetra yang bisa menggunakan huruf Braille dan memahami sikologisnya. 

Sedangkan menurut bu Heni Kurniawati; 

Yang jelas materi-materi eksak/hitung-hitungan dan gambar, 

kenapa anak tunanetra kita kasihkan ke IPS, karena IPS tidak ada 

materi eksak kecuali matematika saja, nah ini yang matematika ini 

penjelasannya anak-anak agak kurang mengena karena anak-anak itu 

ful hanya bisa mendengarkan, misalnya agama itukan mendengarkan, 

nah itu anak-anak bisa, seperti sosiologi, sejarah, geografi, tapi untuk 
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geografi biasanya kan ada peta, nah itu anak-anak agak kesulitan, 

untuk yang lainnya kecuali eksak itu anak-anak bisa.
140

 

 

Keterbatasan memang bukan halangan ataupun hambatan untuk 

mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, justru dengan kekurangan 

yang mereka miliki menjadi motivasi tersendiri untuk dapat merubah 

hidupnya menjadi lebih baik. seperti yang dikatakan Setya Agustin; 

Kalau menurut saya sendiri itu tidak, justru malah menambah 

terpacu untuk bisa atau maju, jujur saya dulu sebelum tunanetra belajar 

itu mungkin bisa dikatakan tidak pernah, setelah saya mengalami 

tunanetra itu setiap hari saya belajar, jadi rasa ingin taunya itu kuat. 

Mungkin dengan hanya belajarlah saya bisa mengetahui semuanya, 

beda dengan teman yang normal, dia bisa melihat semuanya 

sedangkan saya tidak bisa, jadi ya mau tidak mau saya harus belajar 

supaya lebih maju.
141

 

 

Pendapat yang sama dikatakan oleh Ayu Fajar Lestari terkait 

hambatan dalam pembelajaran karena keterbatasan penglihatan; 

Karena saya mengalaminya sejak lahir ya perasaan saya sama 

saja, Cuma ya tidak bisa melihat itu saja tapi indra yang lain kan masih 

bisa digunakan. Saya berfikir positif saja disetiap kekurangan yang 

Allah berikan pasti ada kelebihan tersendiri, jadi bagi saya tidak ada 

hambatan atau kendala saya dalam mengikuti pembelajaran dengan 

keterbatasan yang saya miliki. Justru saya merasa tunanetra itu 

sebenarnya kan juga mendapatkan hak yang sama, jadi kendala 

penglihatan tidak menjadi hambatan bagi saya. 

 

Ayu Fajar Lestari merupakan salah satu siswa tunanetra yang sudah 

hafal Al-Quran 30 Juz dengan usianya yang masih kecil, ini adalah menjadi 
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salah satu bukti bahwa yang dikatakan Ayu itu benar, bahwasannya disetiap 

kekurangan pasti ada kelebihan tersendiri yang Allah Swt berikan kepada 

setiap hamba-Nya. 

Penglihatan merupakan salah satu saluran informasi yang sangat 

penting bagi manusia selain pendengaran, pengecap, pembau, dan perabaan. 

Pengalaman manusia kira-kita 80 persen dibentuk berdasarkan informasi dari 

penglihatan. Namun dengan kondisi yang dialami siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo ini tidak mematahkan semangat untuk terus 

belajar dan belajar, seperti yang dikatakan oleh Novita Mila Suryani; 

Tidak, karna saya mengalami ini tidak sendiri dan banyak juga 

teman yang seperti saya, jadi untuk belajar itu saya masih semangat 

seperti yang lainnya. Walaupun dengan kondisi saya seperti ini, saya 

itu ingin tetap bisa melakukan seperti anak yang normal, contohnya 

seperti belajar dan lain-lain.
142

 

 

Teman yang senasib merupakan salah satu semangat dan motivasi 

untuk terus belajar, karena dengan adanya teman senasib membuat dirinya 

merasa kesepian dan sendiri. Hal yang sama dikatakan oleh Ikhyak; 

Tidak, karna ya banyak temannya yang hampir sama 

masalahnya seperti saya jadi saya anggap biasa. Teman-teman yang 

lain seperti saya memberikan motivasi kepada saya untuk terus 

semangat dalam belajar.
143
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3. Prestasi Siswa Penyandang Tunanetra Dengan Pola Belajar dan Gaya 

Belajar Yang Digunakan 

Pola belajar dan gaya belajar merupakan suatu proses yang digunakan 

dalam pembelajaran, dengan adanya pola belajar dan gaya belajar tentu dapat 

mempengaruhi nilai yang akan diterima. Siswa tunanetra yang berada di MA 

Muhammadiyah memiliki prestasi yang cukup baik, walaupun tidak semua 

bidang studi dapat diikuti oleh siswa tunanetra seperti materi yang 

mengandung unsur gambar dan hitung-hitungan, namun dengan adanya 

kebijakan yang diberikan oleh guru bidang studi dengan pemberian tugas lain 

untuk memenuhi bidang studi yang tidak dapat diikuti, siswa tunanetra dapat 

memenuhi nilai yang kosong sehingga nilai atau prestasi yang mereka terima 

dapat seimbang dengan siswa lain. Seperti yang diungapkan oleh ibu Siti Nur 

Hidayati dalam wawancara; 

Prestasinya untuk tunanetra di sini cukup baik, misalnya siswa 

normal peringkat satu yang peringkat dua nya itu tunanetra, jadi 

selisihnya itu tidak jauh. Memang kalau di pelajaran eksak siswa 

tunanetra bisa dikatakan nol, tapi selain materi yang eksak mereka 

nilainya diatasnya siswa normal.
144

 

 

Siswa tunanetra memang kurang dalam materi eksak dan gambar, 

namun di bidang agama siswa tunanetra lebih unggul dari siswa lain. Ibu Heni 

Kurniawati juga mengatakan bahwa siswa tunanetra memiliki prestasi dengan 
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rata-rata bagus, nilai yang deperoleh dalam raport masih di atas KKM dan 

tidak kalah dengan siswa lain. Dalam wawancara beliau mengatakan; 

Rata-rata bagus, tapi ada juga yang standar, memang rata-rata 

ya lumayan. Kecuali materi yang eksak memang kurang. Tapi kalau 

dimasukkan ke rapot ya rata-rata bagus, masih di atas KKM dan 

insyaallah tidak kalah dengan anak yang normal, memang harus 

telaten mendampingi, jadi disetiap pelajaran anak-anak yang lainnya 

mencatat atau anak-anak yang lainnya mengerjakan tugas, kita 

mendampingi, kita mendekat menanyakan apa yang kekurangannya di 

pelajaran ini, gak bisa dimana nanti kita menjelaskan, anak tunanetra 

juga aktif bertanya karena sudah percaya diri.
145

 

 

Anak tunanetra dalam psikologis tentu berbeda dengan anak yang 

normal, mereka lebih condong memiliki sikap tidak percaya diri dengan 

keterbatasan yang dimilikinya, namun berbeda dengan siswa tunanetra yang 

ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini, mereka memiliki percaya diri 

yang baik, mereka tidak malu untuk bertanya kepada guru atau siswa lain 

tentang materi yang belum dipahami. Setya Agustin mengatakan; 

Insayaallah baik, selain pelajaran hitung-hitungan. Biasanya 

kalau waktu ujian kita jawab sekedarnya, karena kita memang 

kesulitan dalam pelajaran matematika dan yang sejenisnya, tapi kalau 

untuk yang selain eksak misalnya agama dan yang lainnya kita masih 

bisa menjawab dan nilainya insayaallah bisa seimbang dengan siswa 

yang normal.
146

 

 

Kendala yang dihadapi pada saat ujian matematika merupakan hal 

yang wajar dan tidak bisa dipaksakan, siswa tunanetra mengisi soal ujian 
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seadanya sesuai dengan apa yang diketahui. Ayu Fajar Lestari juga 

mengatakan; 

Sedikit demi sedikit insyaallah bisa mengimbangi siswa yang 

lain, dilihat dari segi fisik kan sudah beda jadi tidak bisa sepenuhnya 

mengimbangi, hanya dalam hal tertentu saja kita bisa mengimbangi, 

misalnya seperti materi keagamaan dan yang lainnya selain hitung-

hitungan. Sebenarnya semua pelajaran saya suka, tapi tidak tahu 

kenapa nilai yang selalu tinggi itu agama, biasanya kalau pelajaran 

agama itu saya ambil dari Al-quran karena sumbernya yang saya 

pahami itu kan dari Al-quran.
147

 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa prestasi siswa penyandang 

tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo cukup baik dengan pola belajar 

dan gaya belajar yang digunakan. 

Secara umum kemampuan akademik, anak-anak tunanetra sama 

seperti anak normal pada umumnya. Keadaan ketunanetraan berpengaruh 

pada perkembangan keterampilan akademis semata, khususnya dalam bidang 

membaca dan menulis. Selain berprestasi dalam bidang akademik, terdapat 

pula siswa tunanetra yang berprestasi di bidang non akademik. Hal ini 

dikatakan oleh Ayu Fajar Lestari yang memiliki prestasi baik dibidang 

akademik dan non akademik, Ayu mengatakan; 

Kalau bidang akademik dulu waktu kelas 4 SD saya pernah 

mendapat juara harapan 1 cerdas cermat MIPA FLS2M se Jawa 

Timur, namun untuk saat ini saya kurang begitu memadahi, kalau 

akademik biasanya dipelajaran agama dan sejarah, soalnya kan 

mendengarkan dan membaca cerita-cerita sejarah jaman dulu, 

insyaallah kalau dibidang agama dan sejarah cukup baik. Non 
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akademiknya saya pernah juara 1 MHQ 10 juz tingkat Nasional, juara 

1 MHQ 20 juz tingkat Provinsi, musabaqah tilawatil qur’an, qiro’ah, 

pidato, juara 1 catur juga pernah, tapi catur untuk tunanetra bentuknya 

beda dengan catur biasanya, namun cara mainnya sama.
148

 

 

Ayu Fajar Lestari merupakan siswa tunanetra yang mengalami 

ketunaan sejak lahir. Dilihat dari prestasi yang pernah dicapai, Ayu 

merupakan siswa tunanetra yang memiliki kecerdasan (IQ) yang tinggi 

dibandingkan dengan siswa tunanetra lainnya yang berada di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Selain Ayu juga terdapat siswa tunanetra yang 

berprestasi dalam bidang non akademik. Ikhyak Masrudin Ma’ruf merupakan 

siswa yang berprestasi dibidang non akademik, dari data wawancara yang 

peneliti dapat bahwa Ikhyak mengatakan; 

Kalau prestasi saya itu masih sedang lah, masih seperti siswa 

yang lain, untuk nilai juga masih bisa mengimbangi siswa-siswa lain. 

kalau di non akademik saya pernah ikut turnamen pencak silat Tapak 

Suci di tingkat daerah mendapat juara 1. Pernah mengikuti lomba 

Adzan tingkat daerah juga waktu masih MTs kelas VII mendapat juara 

1.
149

 

 

Ikhyak merupakan siswa tunanetra ringan (low vision), selain bisa 

membaca dan menulis ia juga bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari, bahkan 

ia juga bisa mengembangkan bakat yang dimilikinya dengan baik.  

Setya Agustin juga mengungkapkan prestasi non akademiknya yang 

pernah ia capai, ia mengungkapkan dalam wawancara; 
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Kalau di akademik sepertinya belum ada, kalau di dalam kelas 

prestasinya ya biasa saja seperti siswa lain, kalau non akademik ada 

dulu itu pernah ikut lomba puisi juara tiga tingkat provinsi antar 

sekolahan, waktu saya masih SMPLB di Surabaya. Kalau nilai dalam 

akademik masih bisa sejajar dengan siswa yang lain, masih rata-rata 

sama, walaupun beda itu tidak terlalu jauh.
150

 

 

Hal senada dikatakan oleh Novita Mila Suryani, ia mengungkapkan 

bahwa dirinya pernah mengikuti lomba seni budaya jenis tari tingkat 

kecamatan, ia mengatakan; 

Kalau saya bidang akademik masih kurang, tapi juga tidak 

terlalu buruk, kalau nilai insyaallah masih bisa seimbang dengan siswa 

lain. kalau non akademik dulu pernah waktu SD itu ikut lomba seperti 

seni budaya tingkat kecamatan, lomba tari dan lain-lain, tapi untuk 

saat ini belum pernah.
151

 

 

Hilangnya indra penglihatan sebenarnya tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap keadaan motorik anak tunanetra, tetapi dengan hilangnya 

pengalaman visual menyebabkan anak tunanetra kurang mampu melakukan 

orientasi lingkungan. 

Akibat dari ketunaan, maka pengenalan atau pengertian terhadap dunia 

luar anak tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh. Akibatnya 

perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan 

dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini disebabkan perkembangan 

kognitif tidak saja erat kaitannya dengan kecerdasan (IQ), tetapi juga dengan 

kemampuan indra penglihatannya. Selain terhambat dalam perkembangan 
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kognitif, perkembangan motorik anak tunanetra juga cenderung lambat 

dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Karena fungsional organ 

tubuh tidak dapat menyatu dengan sempurna. 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa tunanetra yang 

berada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki prestasi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang berbeda-beda dari setiap individu. Seperti 

yang dikatakan oleh Setya Agustin bahwa dalam memahami atau pemahaman 

suatu pelajaran cenderung lambat dan perlu adanya pengulangan-pengulangan 

kembali. Dalam wawancara Agus mengatakan; 

Kalau saya untuk mengingat itu agak lambat tapi kalau sudah 

ingat terkadang ingat terus, misalnya guru menerangkan pelajaran itu 

tidak bisa langsung ingat jadi harus diulang-ulang dulu baru bisa ingat. 

Biasanya kalau guru menerangkan didepan itu saya tidak bisa 

langsung menangkap, jadi dipelajari sendiri setelah itu, kalau ada yang 

belum paham saya tanya pada teman, untuk penerapannya ya 

sekiranya saya mampu dan bisa ya saya lakukan atau terapkan dalam 

kedupan sehari-hari.
152

 

 

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa Agus memiliki kemampuan 

mengingat atau pemahaman cenderung lambat, dan untuk penerapan atau 

motoriknya hanya melakukan yang sekiranya bisa ia lakukan. Hal serupa 

dikatakan oleh Ikhyak Masrudin Ma’ruf; 

Saya memiliki kemampuan mengingat yang sedang, kadang 

masih sering lupa juga, ada yang selalu ingat juga. Mungkin saya 

kurang mengolah ingatan jadi masih sering lupa. Kalau 

pengaplikasiannya itu ada yang mampu dan ada yang tidak, kalau 
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yang mampu itu cenderung pada bidang keagamaan, karena kan kalau 

agama itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ada 

pertanyaan atau mungkin ada yang belum saya pahami, saya berani 

untuk bertanya pada guru atau pada teman yang lain.
153

 

 

Dilihat dari hasil wawancara bahwa Ikhyak memiliki kemampuan 

pemahaman yang sedang dalam artian cenderung lambat. Namun untuk 

afektif atau emosi ia cenderung baik prestasinya, ia berani untuk bertanya 

kepada seseorang terkait apa yang belum ia ketahui atau pahami. Novita Mila 

Suryani juga mengatakan hal yang sama, dalam wawancara Mila mengatakan; 

Biasanya kalau guru menjelaskan di depan itu terkadang saya 

langsung bisa memahami lewat mendengarkan, tapi terkadang juga 

tidak, karena tergantung dari materi dan penjelasannya, kalau 

materinya itu enak seperti apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari itu gampang pahamnya. Misalnya ada materi yang belum paham 

saya bertanya pada teman dan minta untuk menjelaskan kembali, kalau 

penerapannya itu saya masih kurang, tapi insyaallah bisa dengan 

pelan-pelan.
154

 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa siswa tunanetra yang berada di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki prestasi yang cenderung lambat 

dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik. Namun dengan kondisi seperti ini 

tidak membuat buruk dalam nilai akademiknya, hanya saja dalam 

pemahaman, penangkapan, penerapan suatu informasi sedikit mengalami 

hambatan atau lambat dalam mengelola. 
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Berbeda dengan Ayu Fajar Lestari yang memiliki kemampuan 

mengingat dan kecerdasan (IQ) yang baik, bahkan ia memiliki cara tersendiri 

untuk dapat memahami pelajaran, yaitu dengan menggunakan gerakan-

gerakan kecil, dengan tujuan agar tidak ngantuk dalam pembelajaran. Ayu 

mengatakan dalam wawancaranya; 

Insyaallah baik, biasanya kalau guru menerangkan itu bisa 

langsung saya pahami, tapi harus pakai gerakan kecil dan 

mendengarkan, saya lebih paham kalu mendengarkan, kalau diam saja 

atau membaca sendiri itu biasanya malah tidak faham dan bisa 

ngantuk. Terus kalau ada materi yang belum saya pahami atau yang 

saya baru tau itu saya tanyakan, tapi biasanya saya tanya itu di luar 

jam pembelajaran, kalau waktu belajar itu sedikit malu, insyaallah 

untuk sekarang sudah sedikit berani untuk bertanya maupun menjawab 

di dalam pembelajaran atau kelas. Kalau untuk penerapannya ya saya 

berusaha untuk bisa mengikuti dan menjalankan dalam kehidupan 

sehari-hari.
155
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Bab ini berisi tentang analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

yang berkaitan dengan pola belajar dan gaya belajar siswa penyandang tunanetra serta 

implikasinya terhadap prestasi siswa yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

A. Analisis Data Tentang Pola Belajar Siswa Penyandang Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Pola belajar merupakan suatu bentuk upaya yang digunakan peserta didik 

dalam mengembangkan kemampuan akademik siswa. Siswa tunanetra MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki kesamaan terkait pola belajar yang 

digunakan dengan pola belajar yang digunakan oleh siswa lain. Pola belajar 

tersebut tidak menjadi pembeda dengan kondisi yang dialami siswa tunanetra, 

dikarenakan siswa tunanetra juga memiliki kemampuan yang sama dalam bidang 

akademik. Pola belajar yang diterapkan oleh lembaga MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo melalui berbagai jenis pembelajaran, diantaranya belajar konsep, 

belajar prinsip, belajar keterampilan, belajar sikap, belajar memecahkan masalah, 

belajar isyarat, belajar membedakan, belajar aturan-aturan, belajar rangsangan, 

dan masih banyak belajar lainnya. 

Secara teori yang dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa Jhon Travers 

mengatakan pola belajar adalah suatu bentuk atau cara yang digunakan peserta 

didik dalam proses kegiatan belajar dan mengembangkan kegiatan belajar yang 
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mengarah pada hal-hal yang bersifat praktis dalam rangka mencapai tujuan 

belajar. Jhon Travers menggolongkan kegiatan belajar menjadi beberapa 

golongan yaitu belajar konsep, belajar prinsip, belajar keterampilan dan belajar 

sikap.
156

 Begitu juga yang dikatakan Robert Gagne dalam bukunya yang berjudul 

The Conditional of Learning, Gagne mengemukakan delapan macam jenis belajar 

bertahap dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, yaitu meliputi 

Signal Learning (belajar isyarat), Stimulus-Response Learning (belajar 

rangsangan-rangsangan), Chaining (belajar untuk melakukan perbuatan), verbal 

association (belajar asosiasi verbal), Discrimination Learning (belajar 

membedakan), Cocapt Learning (belajar konsep), Rule learning (belajar aturan-

aturan) dan Problem Solving Learning (belajar pemecahan masalah).
157

 Dari 

berbagai macam pola belajar, ada beberapa pola yang mungkin tidak bisa 

diterapkan untuk siswa tunanetra, seperti belajar keterampilan, belajar 

membedakan dan yang sejenis lainnya. Ketidakmungkinan tersebut bukan karena 

faktor ketidakmampuan, melainkan faktor keterbatasan yang mereka miliki.  

Dengan persamaan pola belajar tersebut pihak guru MA Muhammadiyah 

1 Ponorogo mengharapkan siswa tunanetra bisa mengejar siswa yang normal 

dalam akademis. Dengan keterbatasan yang dimiliki siswa tunanetra, tidak 

menjadi pembeda dengan siswa lain dalam pembelajaran, dikarenakan siswa 

tunanetra juga memiliki hak untu mendapatkan pendidikan yang sama, perlakuan 
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yang sama, materi yang sama, aturan yang sama bahkan kurikulum yang sama. 

Seperti yang tercantum dalam permen No 70 tahun 2009 pasal 9 ayat 1-3: 

1. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusi mengacu pada 

jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan 

2. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang 

dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas 

standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional 

3. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran 

bersetandar kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan 

mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 

bersangkutan
158

 

Fakta dilapangan bahwasannya siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo menggunakan kurikulum yang sama dengan siswa yang normal, dan 

juga mengikuti ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan 

mendapatkan ijazah. Namun tidak sepenuhnya siswa tunanetra bisa seperti siswa 

yang normal karena adanya perbedaan  fisik yang membuat siswa tunanetra 

mengalami keterbatasan dalam belajar. Perbedaan tersebut terlihat sangat jelas 

melalui bagaimana cara siswa tunanetra dalam belajar maupun mengerjakan soal 

ujian. Siswa tunanetra harus meraba-raba tulisan braille terlebih dahulu untuk 

membaca suatu tulisan, tentu hal ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

dapat memahami suatu pelajaran atau soal ujian tersebut.  
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Dalam pembelajaran siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

mendapat perhatian khusus berupa pendampingan dari guru bidang studi masing-

masing, pendampingan tersebut bertujuan agar siswa tunanetra dapat 

berkonsultasi atau bertanya terkait materi yang belum mereka pahami. Selain 

mendapat pendampingan, siswa tunanetra juga mendapat kebijakan terkait bidang 

studi yang tidak bisa mereka ikuti dengan maksimal, seperti matematika, grafik, 

gambar dan materi yang sejenis lainnya. Kebijakan tersebut berupa tugas lain 

untuk menggantikan materi yang tidak bisa mereka ikuti secara maksimal. 

Dengan adanya pola belajar yang sama antara siswa tunanetra dengan 

siswa yang lain yaitu dengan pola belajar Stimulus-respon learning dan informasi, 

tidak membuat siswa tunanetra merasa kesulitan, justru dengan kesamaan tersebut 

membuat siswa tunanetra menjadi lebih semangat dan memiliki percaya diri 

untuk dapat membuktikan kepada kita semua bahwasannya siswa tunanetra juga 

mampu mengikuti pembelajaran layaknya siswa lain. Fakta dilapangan bahwa 

siswa tunanetra mampu untuk membuktikan keseriusannya dalam belajar dengan 

perolehan prestasi yang tidak kalah baiknya dengan siswa lain. 

Menurut penulis dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pola 

belajar yang digunakan siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

menggunakan pola belajar Stimulus-response learning yaitu dengan belajar 

rangsangan dan tanggapan. Selain itu, siswa tunanetra menggunakan pola belajar 

informasi dengan tujuan dapat menambah wawasan dan diimbangi skil yang baik 

setelah berada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Perubahan yang tampak 
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dilapangan bahwa siswa tunanetra dapat merubah periaku belajar yang lebih baik, 

baik dalam bidang pengetahuan, sikap, kebiasaan, berfikir rasional dan kritis serta 

dapat bertingkah laku afektif. Pola belajar siswa tunanetra yang ada di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo sama dengan pola belajar yang dilakukan oleh siswa 

lain. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait pola belajar yang 

digunakan.  Pola belajar tersebut yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo untuk dapat diikuti oleh semua siswa, baik siswa 

penyandang tunanetra maupun siswa yang normal. Lembaga juga memberikan 

kebijakan-bebijakan pada siswa tunanetra, kebijakan tersebut jenis pendampingan 

dalam belajar maupun diluar pembelajaran. 

 

B. Analisis Data Tentang Gaya Belajar Siswa Penyandang Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Gaya belajar berkaitan erat dengan pribadi seseorang, yang nantinya akan 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. Siswa tunanetra yang ada di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo bahwa dalam pembelajaran menggunakan gaya 

audio (mendengarkan) sebagai pemahama materi. Siswa tunanetra hanya bisa 

menggunakan pendengarannya sebagai alat untuk menerima suatu informasi atau 

materi. Gaya belajar yang mereka gunakan memang dapat dikatakan sulit bagi 

siswa normal, disebabkan siswa tunanetra hanya menggunakan pendengaran saja, 

sedangkan siswa normal menggunakan pendengaran dan penglihatan. Gaya 

belajar menurut Rita Dunn dan Kennenth Dunn bahwasannya terdapat tiga jenis 
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gaya belajar yang umum digunakan oleh peserta didik, tiga gaya belajar tersebut 

diantaranya: 

1. Visual 

Kekuatan gaya belajar visual terletak pada indra penglihatan. Bagi orang-

orang dengan gaya visual ini mata adalah alat yang paling peka untuk 

menangkap setiap gejala atau stimulus (rangsangan) belajar. 

2. Auditorik 

Auditorik berasal dari kata audio yang berarti sesuatu yang berhubungan 

dengan pendengaran. Gaya belajar auditorik merupakan gaya belajar dengan 

cara mendengar. 

3. Kinestetik 

Kinestetik berasal dari kata kinetik yang berarti gerak. Artinya gaya belajar 

kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan 

menyentuh.
159

 

Dari hasil wawancara bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terkait 

gaya belajar yang digunakan siswa tunanetra dengan siswa lain, perbedaan 

tersebut terlihat pada akademis semata. Dengan dicampurnya siswa tunanetra 

dengan siswa lain dalam satu kelas, MA Muhammdiyah 1 Ponorogo berharap 

siswa tunanetra dapat bersosialisasi dalam pembelajaran yang tujuannya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa tunanetra.  
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Ketiga gaya belajar tersebut yang umum digunakan oleh siswa tunanetra 

adalah gaya belajar jenis auditorik yaitu pendengaran. Begitu juga dengan siswa 

tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang menggunakan gaya belajar 

auditorik. Terdapat beberapa jenis siswa tunanetra yang ada di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, diantaranya tunanetra ringan (low vision), tunanetra 

sedang (partially sighted), tunanetra berat (totally blind). Menurut PK dan PLK 

Dikmen dalam bukunya Afin Murtie klasifikasi penyandang tunanetra terdapat 

tiga jenis, yaitu: 

1. Total Blind (buta total) 

Tunanetra jenis ini dikatakan sebagai buta total/sama sekali tidak memiliki 

presepsi visual. 

2. Partially Sighted (tunanetra setengah berat/sedang) 

Tunanetra jenis ini memiliki kemampuan untuk melihat, namun tidak 

seutuhnya/sebagian saja. Untuk membuat melihat biasanya digunakan alat 

bantu seperti kaca pembesar atau ketika membaca menggunakan tulisan 

yang huruf-hurufnya bercetak tebal. 

 

 

 

3. Low vision (tunanetra ringan) 
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Tunanetra jenis ini dikatakan sebagai tunanetra dengan klasifikasi ringan 

dan biasanya masih dapat beraktifitas menggunakan fungsi 

penglihatannya.
160

 

Sedangkan menurut Aqila Smart, klasifikasi siswa tunanetra pada 

dasarnya dibagi menjadi dua, seperti uraian berikut: 

1. Buta total 

Buta total adalah tidak dapat melihat dua jari dimukanya atau hanya 

melihat sinar atau cahaya yang lumayan dapat dipergunakan untuk 

orientasi mobilitas. 

2. Kurang penglihatan (low vision) 

Low vision adalah mereka yang bisa melihat sesuatu, mata harus 

didekatkan, atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau 

mata yang memiliki pandangan kabur ketika melihat objek.
161

 

Dari klasifikasi tersebut, hasil wawancara yang didapat bahwa semua jenis 

siswa tunanetra yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memilih 

menggunakan gaya belajar auditorik, dengan alasan sudah terbiasa menggunakan 

pendengaran untuk memahami pelajaran. Walaupun sebagian ada siswa tunanetra 

ringan (low vision), mereka lebih memilih dengan cara mendengarkan daripada 

harus membaca sendiri dan melihat sendiri dalam pembelajaran, mereka memilih 

untuk minta penjelasan kembali pada guru atau pada teman lainnya.  
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 Dalam pembelajaran, siswa tunanetra MA muhammadiyah 1 Ponorogo 

menggunakan alat tulis braille sebagai sarana untuk dapat mengikuti 

pembelajaran. Alat tulis brille tersebut berupa reglet dan stilus, selain alat tulis 

barille masih banyak lagi alat tulis lainnya seperti keyboard braille, abacus, 

kalkulator bicara, jam bicara, buku bicara, Al-Qur’an braille, tongkat pemandu, 

dan masih banyak lainnya. 

Menurut Arorul Mais tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan 

dalam penglihatan atau tidak berfungsinya indra penglihatan. Dengan hilangnya 

fungsi penglihatan, perlu adanya alat untuk membantu siswa tunanetra dalam 

belajar, alat bantu tersebut diantaranya: 

1. Bacaan dan tulisan braille  

2. Keyboarding  

3. Alat bantu menghitung (calculator aids) 

4. Mesin baca kurzweil 

5. Buku bersuara 

6. Al-qur’an braille 

7. Komputer  

8. Tongkat pemandu
162

 

Dari berbagai macam alat pembantu pembelajaran tersebut, siswa 

tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo hanya dapat menggunakan beberapa 

alat saja, alat tulis yang digunakan yaitu alat tulis braille, Al-qur’an braille, 
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komputer atau laptop, karena untuk alat tulis lainnya tidak mudah untuk 

didapatkan dan sulit untuk dijangkau, dari hasil wawancara bahwa alat-alat 

pembantu belajar lainnya hanya terdapat di kota-kota besar saja dan terdapat 

ditempat-tempat tertentu seperti Surabaya dan Bandung.  

Siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo juga menggunakan 

laptop untuk menulis materi yang disampaikan oleh guru. Laptop yang digunakan 

sama seperti laptop pada umumnya, hanya saja laptop yang digunakan siswa 

tunanetra sudah terinstal Software Braille dan Talking Sreen Reader. Dengan 

software tersebut siswa tunanetra dapat mendengar setiap huruf, kata, bahkan 

kalimat yang mereka tulis.  Dalam pembelajaran mereka tidak menulis semuanya, 

hanya memilih materi yang sekiranya penting untuk dipahami dan dipelajari, 

untuk materi yang kurang lengkap mereka menggunakan laptop untuk browsing 

di internet dan mencari sendiri penjelasan dari materi yang belum mereka ketahui 

lalu mengcopy materi tersebut ke dalam dokumen untuk dipelajari kembali. 

Dan berdasarkan data yang peneliti paparkan dapat dianalisis bahwa siswa 

tunanetra yang berada di MA Muhammaiyah 1 Ponorogo menggunakan gaya 

belajar jenis auditory (mendengarkan) dalam menerima pembelajaran. Gaya 

belajar tersebut merupakan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, tidak 

hanya dalam pembelajaran melainkan dalam aktifitas lainnya. Dalam 

pembelajaran, siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo juga 

menggunakan alat sebagai pembantu pembelajaran, alat tersebut berupa alat tulis 

braille, kalkulator bicara, komputer, buku braille dan sebagainya. Dengan 
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ketunaan yang mereka alami tidak membuat mereka menjadi patah semangat 

dalam melakukan pembelajaran.  

 

C. Analisis Data Tentang Prestasi Siswa Penyandang Tunanetra Dengan Pola 

Belajar dan Gaya Belajar Yang Digunakan 

Prestasi belajar atau hasil belajar memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan pola belajar dan gaya belajar. Dengan menggunakan pola belajar dan gaya 

belajar yang sesuai dengan kemampuan dan karakter individu, akan 

menumbuhkan semangat tersendiri dari dalam diri seorang siswa yang nantinya 

dapat memberikan hasil yang baik. 

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, Sutratinah Tirtonegoro dalam 

bukunya Muhammad Fathurohmman dan Sulistyorini menyatakan bahwa prestasi 

belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.
163

 Sedangkan 

masih dalam buku yang sama menurut Tohirin, prestasi belajar adalah apa yang 

dicapai oleh setiap siswa setelah melakukan kegiatan belajar.
164

  

Dalam kegiatan pembelajaran tidak lepas dengan yang namanya pola 

belajar dan gaya belajar, prestasai yang baik tentu terdapat pola belajar dan gaya 

belajar yang baik pula. Seperti yang dilakukan oleh siswa tunanetra MA 
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muhammadiyah 1 Ponorogo, dengan menggunakan pola belajar dan gaya belajar 

yang sesuai kemampuan dan karakter membuahkan hasil yang cukup baik. Hal ini 

terdapat pada hasil wawancara bahwa siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo tergolong siswa yang memiliki prestasi akademik cukup baik dan 

termasuk siswa yang memiliki kualitas setara dengan siswa normal pada 

umumnya. Kesetaraan tersebut bukan berarti siswa tunanetra dapat lebih unggul 

dari siswa normal, karena bagaimanapun siswa tunanetra tidak bisa disamaratakan 

dengan siswa yang sempurna. Dengan keterbatasan yang dimiliki siswa tunanetra, 

tentu terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi setiap individu dalam aktifitas 

pembelajaran, kesulitan tersebut berupa materi yang mengharuskan siswa untuk 

melihat, seperti matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Karena dilihat dari 

faktor jasmani dan psikologis sudah sangat jauh berbeda, tentu hal ini dapat 

mempengaruhi prestasi belajar mereka. 

Menurut teori Slameto bahwasaanya terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar atau prestasi belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar tersebut diantaranya: 

1. Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

2. Faktor eksternal terdiri dari faktor jasmani, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat.
165

 

Menurut Sumadi Suryabrata faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa yaitu: 
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c) Faktor internal meliputi dua aspek yaitu aspek fisiologis dan aspek 

psikologis. 

d) Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan social dan Faktor lingkungan 

non sosial.
166

 

Dari beberapa faktor yang dialami siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo tidak membuat siswa tunanetra patah semangat, fakta dilapangan 

bahwa siswa tunanetra dapat mengimbangi siswa normal dalam prestasi, misalnya 

siswa normal mendapat peringkat satu, dan untuk peringkat dua didapat oleh 

siswa tunanetra. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa siswa tunanetra MA 

muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki prestasi yang cukup baik. 

Selain prestasi akademik, siswa tunanetra MA muhammadiyah 1 

Ponorogo juga memiliki prestasi non akademik. Dari data yang didapat, ada siswa 

tunanetra yang dapat menghafal Al-qur’an 30 juz dan pernah mengikuti lomba 

MHQ 10 juz tingkat Nasional mendapat juara 1, lomba MHQ 20 juz tingkat 

Provinsi juara 1, mengikuti lomba olimpiade musabaqoh tilawatil qur’an, qiro’ah, 

pidato, lomba cerdas cermat tingkat Provinsi dan mendapat juara harapan 1, 

lomba catur mendapat juara 1. Salah satu siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo juga berprestasi dalam seni bela diri, yaitu dengan mengikuti turnamen 

pencak silat Tapak Suci ditingkat daerah dan mendapat juara 1, juga pernah 

mengikuti lomba Adzan tingkat daerah dan mendapat juara 1. Dan masih banyak 

siswa tunanetra lain yang berprestasi dalam bidang non akademik, diantaranya 
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lomba puisi tingkat Provinsi antar sekolah dan mendapat juara 3, lomba seni 

budaya. 

Dalam prestasi akademik dan non akademik tentu tidak lepas yang 

namanya kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Dari data yang didapat 

dilapangan, siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki 

kemampuan kognitif yang cenderung lambat, artinya dalam memahami suatu 

materi pelajaran memerlukan waktu yang sedikit lama dan memerlukan 

pengulangan-pengulangan kembali materi pelajaran tersebut. Hambatan ini tidak 

berpengaruh dengan hasil yang mereka capai, hanya saja mereka memerlukan 

waktu untuk dapat memahaminya. Guru bidang studi MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo selalu memberikan pengulangan materi kepada siswa tunanera setelah 

memberikan penjelasan dan tugas untuk dikerjakan. Setelah guru memberikan 

penjelasan kembali kepada mereka siswa tunanetra dan membuat siswa tunanetra 

paham, guru mempersilahkan siswa tunanetra untuk mengerjakan tugas yang ia 

berikan. Walaupun mengalami hambatan dalam kognitif, siswa tunanetra 

memiliki kemampuan baik dalam afektif, hal ini disebabkan karena siswa 

tunanetra memiliki karakteristik  kritis atau suka bertanya. Menurut Afin Murtie 

bahwa siswa tunanetra memiliki rasa ingin tahu yang besar dengan tidak 

diimbangi oleh kekuatan penglihatan sehingga penyandang tunanetra banyak 

bertanya tentang berbagai hal kepada orang lain disekitarnya.
167

 Begitu juga yang 

dirasakan oleh siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang memiliki 
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rasa ingin tahu yang besar dalam berbagai hal termasuk pendidikan. Dari data 

yang didapat bahwa siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki 

percaya diri yang baik, mereka tidak malu untuk bertanya kepada guru tentang 

apa yang belum mereka pahami. 

Dilihat dari segi motorik, siswa tunanetra memiliki hambatan dalam 

perkembangannya. Perkembangan motorik siswa tunanetra cenderung mengalami 

kelambatan, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki. Hilangnya 

indera penglihatan menyebabkan siswa tunanetra kurang mampu melakukan 

orientasi lingkungan. Menurut Novi Nitya Santi bahwa perkembangan motorik 

anak tunanetra cenderung lambat dibandingkan dengan anak awas pada 

umumnya. Keterlambatan ini terjadi karena dalam perkembangan perilaku 

motorik diperlukan adanya koordinasi fungsional antara neuromuscular system 

(system persyarafan dan otot) dan fungsi psikis (kognitif, afektif dan konatif), 

serta kesempatan yang diberikan oleh lingkungan.
168

 Siswa tunanetra MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo mengalami hal yang sama, mereka cenderung 

memiliki kelambatan dalam segi motorik, namun dari hasil wawancara bahwa 

siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 ponorogo akan selalu berusaha untuk 

dapat melakukan orientasi dengan lingkungan melalui pendidikan yang mereka 

dapat dalam pembelajaran. 

Dari data yang peneliti paparkan dapat dianalisis banwa siswa tunanetra di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki prestasi yang baik dalam bidang 
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akademik maupun non akademik. Dalam pencapaian suatu hasil tentu adanya 

hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam pembelajaran, hambatan yang 

dialami siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini terkait dengan 

materi yang mengandung unsur hitung-hitungan, gambar, grafik, gerak, dan yang 

sejenisnya. Siswa tunanetra MA muhammadiyah 1 Ponorogo juga memiliki 

perkembangan kognitif dan afektif yang cukup baik, walaupun dalam 

perkembangan kognitifnya memerlukan wantu yang sedikit lama. Begitu juga 

hambatan motoriknya yang memiliki kelambatan dalam berkembang, namun 

siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berusaha menunjukkan orientasi 

mobilitas sosial yang baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan data yang sudah disajikan dan dari analisis yang penulis 

paparkan tersebut terkait dengan implikasi perilaku belajar siswa penyandang 

tunanetra terhadap prestasi belajar siswa di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola belajar siswa penyandang tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

yaitu melalui belajar konsep, belajar prinsip, belajar keterampilan, belajar 

sikap, belajar memecahkan masalah, belajar aturan-aturan dan lain 

sebagainya. Pola belajar yang diterapkan di MA Muhammaiyah 1 Ponorogo 

sesuai dengan kebutuhan siswa, dan tidak ada perbedaan yang signifikan 

terkait pola belajar siswa penyandang tunanetra dengan pola belajar yang 

digunakan siswa lain. MA Muhammadiyah 1 Ponorogo juga membuat 

kebjakan-kabijakan khusus untuk siswa tunanetra demi berlangsung dan 

berjalannya pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Gaya belajar yang digunakan siswa penyandang tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu jenis audio (pendengaran) sebagai alat 

untuk menerima dan memahami pelajaran. Siswa tunanetra MA 

muhammadiyah 1 Ponorogo menggunakan alat untuk membantu dalam 

belajar, alat tersebut berupa alat tulis braille, komputer/laptop, Al-qur’an 
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braille. Terdapat beberapa kategori siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

ponorogo, yaitu tunanetra ringan (low vision), tunanetra sedang (partially 

sighted), tunanetra berat (totally blind). Semua kategori siswa tunanetra yang 

berada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo menggunakan pendengaran 

mereka sebagai alat untuk menerima dan memahami pelajaran. 

3. Prestasi yang dicapai siswa penyandang tunanetra dengan pola belajar dan 

gaya belajar yang mereka gunakan cukup baik. Tidak hanya baik dalam 

bidang akademik saja, namun dalam bidang non akademik siswa tunanetra 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki prestasi yang mengagumkan. 

Untuk prestasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik bisa dikatakan baik, 

namun sedikit mengalami kelambatan dikarenakan keterbatasan ketunaan 

yang mereka alami. 

 

B. Saran  

Beberapa saran yang peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah melalui 

pola belajar dan gaya belajar siswa dalam mencetak generasi yang berprestasi 

dan bermutu.  

2. Kepala Sekolah 
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Kepala sekolah diharapkan dapat menambah tenaga pendidik yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa tunanetra guna untuk lebih dapat memahami 

psokologis maupun teknisi siswa tunanetra dalam melakukan aktifitas belajar. 

Dan dapat menambah sarana belajar atau alat yang dapat membantu siswa 

tunanetra dalam belajar. 

3. Guru  

Guru diharapkan bisa lebih mengetahui pola belajar dan gaya belajar siswa 

tunanetra, sehingga siswa tunanetra dapat belajar secara maksimal dan 

mendapat prestasi yang lebih baik. 

4. Bagi siswa tunanetra 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan siswa tunanetra agar lebih rajin 

dalam belajar sesuai dengan pola belajar dan gaya belajar masing-masing 

untuk meningkatkan prestasi siswa. 
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