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Di negara Indonesia kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan
telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap warga
negara berhak mendapatkan pendidikan”. Maka yang tersirat dari pernyataan
tersebut adalah bahwa anak penyandang cacat (tunanetra) statusnya sama seperti
warga negara normal lainnya. Berdasarkan realita di lapangan, tak banyak
perbedaan antara kelas yang ada siswa tunanetra dengan kelas regular lainnya,
seperti guru masih mengunakan model pembelajaran yang sama dengan peserta
didik normal lainnya. Selain itu, saat terdapat prakteknya siswa penyandang
tunanetra memiliki kesulitan untuk mengikuti kegiatan praktek tersebut dan siswa
penyandang tunanetra juga memiliki kesulitan saat berlangsungnya evaluasi
pembelajaran, karena kegiatan evaluasi yang digunakan adalah dengan
mengerjakan LKS, sedangkan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini belum
menyediakan buku berhuruf braile sebagai kebutuhan bagi penyandang tunanetra.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui implementasi model
pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo (2) Mengetahui problematika dari model
pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo (3) Mengetahui strategi guru dalam mengatasi
problematika model pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra
di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Untuk memperoleh data penelitian peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara
dengan wawancara mendalam, observasi dengan observasi tidak langsung dan
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi, data display dan
kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.
Dari analisis data diperoleh hasil : (1) Implementasi model pembelajaran
pada mata pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo dimulai dengan guru mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti
membuat RPP, mempersiapkan media pembelajaran dan menyiapkan evaluasi
pembelajaran. (2) Problomatika yang muncul selama pembelajaran
adalahmencari materi belajar, kesulitan menulis, mengingat pelajaran yang telah
disampaikan, kesulitan dalam hal penugasan, dan problematika mengenai tenaga
pendidik kurang berkompeten serta sarana prasana masih kurang. (3) Strategi
yang digunakan dengan menggunakan bimbingan khusus terhadap siswa
tunanetra, melakukan penjelasan berulang-ulang, mendikte siswa tunanetra yang
memiliki kesulitan menulis, memberikan penugasan berupamempresentasikan
materi
secara
langsung
ke
guru
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Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl: 125)1
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Fikih menurut istilah syara’ adalah memahami sesuatu yang bisa
menjadikan sahnya ibadah dan mu’amalah. Fikih sangatlah penting dalam
kehidupan sehari-hari oleh karena suatu keharusan bagi umat islam untuk
mempelajari dan memahami fikih.2
Fikih merupakan pelajaran yang tidak hanya diajarkan bagi anak-anak
normal saja akan tetapi para penyandang cacat (tunanetra) pun berhak
mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak normal pada umumnya.
Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dalam hal menuntut ilmu. Di negara Indonesia
kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan telah tercantum dalam
UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu pasal tentang hak untuk mendapatkan
pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia yang berbunyi “ Setiap warga
negara berhak mendapatkan pendidikan”. Maka yang tersirat dari pernyataan
tersebut adalah bahwa anak penyandang cacat (tunanetra) statusnya sama
seperti warga negara normal lainnya.
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan salah satu lembaga
pendidikan formal yang telah menerapkan pendidikan yang memadukan
peserta didik yang berkebutuhan khusus (tunanetra) dengan peserta didik
normal pada umumnya untuk belajar bersama. Di madrasah ini mereka
2
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1

2

memproleh haknya sama seperti yang lainnya yang normal dalam pengajaran
dan pendidikan, begitu pula dalam pelajaran fikih.
Dari observasi yang peneliti lakukan di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo tingkat kepedulian antara siswa yang normal dengan siswa
tunanetra sangatlah tinggi seperti contoh saat akan melaksanakan ibadah
sholat dhuhur berjamaah di masjid anak yang normal dengan senang hati
membantu anak yang tunentra untuk berjalan, tidak hanya ketika ke masjid
tetapi saat ada keperluan juga di bantu untuk berjalan. Sehingga dalam hal ini
dapat dilihat bahwa alasan anak tunanetra dapat belajar dengan baik dan
nyaman

karena

MA

Muhammdiyah

1

Ponorogo

memiliki

rasa

kekeluargaannya sangatlah tinggi.3
Namun dalam proses pembelajaran kelas yang ada siswa tunanetra
tidak bisa dipandang sebelah mata atau dibiarkan begitu saja, karena dalam
hal-hal tertentu mereka tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Dalam
mempelajari fikih bagi siswa tunanetra diperlukan pemahaman individual,
keuletan dalam hal praktik serta dalam pembelajarannya juga memerlukan
model-model pembelajaran serta media pembelajaan yang cocok atau spesifik
dan berbeda dengan siswa yang normal lainnya.
Dalam setting inklusif, mengajar peserta didik yang berkebutuhan
khusus tidaklah semudah mengajar peserta didik normal pada umumnya.
Disini guru harus bersikap profesional dalam menghadapi peserta didik yang
beragam, seperti adanya modifikasi dalam pembelajaran baik itu model
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pembelajaran, metode pembelajaran, materi, maupun dalam hal evaluasi.
Selain itu juga adanya penyesuaian penataan lingkungan belajar anak.
Berdasarkan realita di lapangan, tak banyak perbedaan antara kelas
inklusif dengan kelas regular lainnya. Hal tersebut dapat terlihat pada saat
pembelajaran berlangsung, guru masih mengunakan model pembelajran yang
sama dengan peserta didik normal lainnya. Selain itu, saat pembelajaran Fikih
ketika terdapat prakteknya siswa penyandang tunanetra memiliki kesulitan
untuk mengikuti kegiatan praktek tersebut dan siswa penyandang tunanetra
juga memiliki kesulitan saat berlangsungnya evaluasi pembelajaran, karena
kegiatan evaluasi yang digunakan adalah dengan mengerjakan LKS,
sedangkan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini belum menyediakan buku
berhuruf braile sebagai kebutuhan siswa-siswanya yang menyandang
tunanetra. Sehingga, saat pembelajaran berlangsung siswa penyandang
tunanetra ini kesulitan mengikuti karena kurangnya sarana prasarana yang
mendukung.
Sedangkan idealnya prinsip pendidikan yang disesuaikan dalam
sekolah inklusif menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru
reguler maupun pendidik khusus. Hal ini maksudnya, menuntut adanya
pergeseran dalam paradigma proses belajar mengajar. Pergeseran besar
lainnya adalah mengubah tradisi dari mengajarkan materi yang sama kepada
semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan individual menjadi
mengajar setiap anak sesuai kebutuhan individualnya tetapi dalam setting
kelas yang sama, dari berpusat pada kurikulum menjadi berpusat pada anak
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dan perubahan-perubahan lainnya4. Realita ini menjadi sebuah tantangan bagi
guru fikih untuk mempertimbangkan penggunaan model pembelajaran yang
tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.
Dalam pembelajaran fikih ukuran keberhasilan pembelajaran yaitu
peserta didik diarahkan untuk dapat memahami pokok-pokok hukum Islam
dan tata cara pelaksanaanya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga
menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat islam secara kaffah
(sempurna).5
Dalam hal prestasi data yang diperoleh peneliti melalui wawancara
dengan guru fikih dijelaskan bahwa prestasi antara siswa normal dengan
siswa penyandang tunanetra tidak jauh berbeda. Oleh karena itu dalam hal
proses pembelajaran siswa tunanetra tidak boleh dianggap sebelah mata
bahwa tidak bisa mengikuti proses pembelajaran.6
Ukuran keberhasilan pembelajaran bukan hanya dilihat dari
ketercapaiannya tujuan pembelajaran fikih, tetapi dapat dilihat juga dari
berbagai segi antara lain dari segi proses. Pembelajaran akan berhasil dan
berkualitas jika seluruh siswa atau setidak-tidaknya sebagian besar siswa
terlibat aktif baik secara fisik, mental maupun sosial dalam pembelajaran
tersebut. Disamping menunjukkan gairah yang tinggi, semangat belajar yang
tinggi dan munculnya rasa percaya diri. Sedangkan dari segi hasil,
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pembelajaran akan dikatakan berhasil jika terjadi perubahan tingkah laku
positif pada peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk
meneliti tentang model pembelajaran fikih yang digunakan untuk siswa
penyandang tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Untuk itu peneliti
mengambil

judul

“MODEL

PEMBELAJARAN

FIKIH

BERBASIS

INKLUSIF BAGI SISWA TUNANETRA DI MA MUHAMMADIYAH 1
PONOROGO”
B. FOKUS PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti lebih memfokuskan
penelitiannya terhadap:
1. Implementasi model pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi siswa
tunanetra.
2. Problematika dari model pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi
siswa tunanetra.
3. Strategi guru dalam mengatasi problematika model pembelajaran pada
mata pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra.
C. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana implementasi model pembelajaran pada mata pelajaran Fikih
bagi siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo?
2. Bagaimana problematika dari model pembelajaran pada mata pelajaran
Fikih bagi siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo?

6

3. Bagaimana

strategi

guru

dalam

mengatasi

problematika

model

pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo?
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui implementasi model pembelajaran pada mata pelajaran
Fikih bagi siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
2. Untuk mengetahui problematika dari model pembelajaran pada mata
pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
3. Untuk mengetahui strategi guru dalam mengatasi problematika model
pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo.
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan yang sangat berharga terhadap dunia pendidikan, terutama
kepada pendidik agar dalam proses belajar mengajar menggunakan model
pembelajaran yang cocok agar dapat tercapainya tujuan dari pembelajaran.
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2. Manfaat Praktis
a. Bagi Sekolah/Lembaga
Sebagai bahan masukan kepada sekolah/lembaga untuk kedepannya
dalam mengembangkan kemampuan guru dalam hal menggunakan
model pembelajaran.
b. Bagi peserta didik
Untuk memudahkan dalam menerima pembelajaran setelah adanya
model pembelajaran yang baru diterapkan.
c. Bagi Pendidik
Sebagai bahan masukan dan refrensi khususnya guru pelajaran fikih
dalam upaya menerapkan model pembelajaran fikih yang efektif bagi
penyandang tunanetra
d. Bagi Peneliti
Sebagai

sarana

untuk

mentranserkan

ilmu

pengetahuan

dan

ketrampilannya dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui
bagaimana model pembelajaran fikih yang baik serta efektif untuk
penyandang tunanetra.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN
TEORI
A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Selain mengambil sumber dari buku-buku yang relevan penulis juga
menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menyusun penelitian
ini, agar menghindari terjadinya kesamaan atau plagiasi dalam proses
penyusunan skripsi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah
sebagai berikut:
Pertama, Amin Setiyorini, Studi Komparatif Model Pembelajaran
Aqidah Akhlak pada Kelas Bina Prestasi dan Reguler (Studi Kasus MAN 2
Ponorogo).7 Adapun hasilnya adalah: (1) Model pembelajaran yang
diterapkan di kelas bina prestasi yaitu model pembelajaran kooperatif dan
model pembelajaran berbasis proyek. (2) Model pembelajaran yang
diterapkan di kelas reguler yaitu model pembelajaran kooperatif dan
pembelajaran berbasis proyek. (3) Persamaan model pembelajaran akidah
akhlak pada kelas bina prestasi dan reguler yaitu menerapkan model
pembelajaraan kooperatif dan model pembelajaran berbasis proyek, untuk
perbedaan antara kelas bina prestasi dengan kelas reguler yaitu teknik yang
diterapkan guru dan media yang digunakan.

7

Amin Setiyorini, Studi Komparatif Model Pembelajaran Aqidah Akhlak pada Kelas
Bina Prestasi dan Reguler (Studi Kasus MAN 2 Ponorogo) (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo,
2017).
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Kedua, Muhammad Syahrul Karim, Model Pembelajaran Tahfizul
Qur’an Berbasis Sekolah (Studi Kasus di SMPN 5 Ponorogo).8 Adapun
hasilnya adalah: (1) Model dari pembelajaran tahfidzul qur’an di SMPN 5
Ponorogo meliputi kegiatan penyeleksian dan pengelompokan siswa,
menetapkan tujuan pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media, bahan
ajar dan metode pembelajaran, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran
dan evaluasi. (2) Faktor pendukung dari pembelajaran tahfidzul qur’an di
SMPN 5 Ponorogo adalah guru yang berkompeten dan ahli dalam bidang alQur’an, metode hafalannya menjadikan lebih cepat dan mudah dalam
menghafal al-Qur’an dan pembelajarannya mengasyikkan. Sedangkan untuk
penghambatnya adalah kurangnya waktu pembelajaran dan jika banyak guru
yang izin maka kegiatan pembelajaran terganggu, muculnya rasa lelah karena
harus mengulang-ulang hafalan dan adanya penambahan jam di PPTQ AlHasan.
Ketiga. Rimba Maharani, Implementasi Model Pembelajaran Two
Stay Two Stray (TSTS) pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis dalam
Meningkatkan Motivasi belajar siswa (Studi Kasus MAN 1 Ponorogo Tahun
Pelajaran 2017/2018).9 Adapun hasilnya adalah (1) Pelaksanaan model
pembelajaran two stay two stray (TSTS), yaitu masing-masing kelompok
terdiri dari empat anggota kelompok. Dua orang berperan sebagai tuan rumah

8

Muhammad Syahrul Karim, Model Pembelajaran Tahfizul Qur’an Berbasis Sekolah
(Studi Kasus di SMPN 5 Ponorogo) (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).
9
Rimba Maharani, Implementasi Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) pada
Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis dalam Meningkatkan Motivasi belajar siswa (Studi Kasus MAN
1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018) (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).
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yang memberikan materi hasil diskusi kelompok dan dua orang berperan
sebagai tamu yang bertamu kepada kelompok lain untuk mendapatkan materi
hasil diskusi kelompok lain. (2) Dampak dari diterapkannya model
pembelajaran two stay two stray (TSTS) adalah meningkatnya motivasi siswa
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Secara tidak langsung model
pembelajaran two stay two stray (TSTS) dapat memberikan kesempatan
kepada siswa untuk berbagi informasi kepada siswa lain. Selain itu, juga akan
menanamkan rasa kebersamaan untuk menjadi lebih baik dan dapat bersaing
dalam prestasi belajar dengan cara yang baik tanpa harus menjadi manusia
yang individual, bahwa dengan belajar bersama dan saling membantu akan
menjadikan belajar menjadi menyenangkan dan jauh dari kata bosan.
Dari beberapa penelitian di atas ada persamaan yang sama-sama
membahas masalah model pembelajaran dan ada perbedaan mengenai isi
pokok yang dibahas. Penulis sendiri meneliti tentang “Model Pembelajaran
Fikih Bagi Siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo”. Sedangkan
Amin Setiyorini meneliti tentang “Studi Komparatif Model Pembelajaran
Aqidah Akhlak pada Kelas Bina Prestasi dan Reguler (Studi Kasus MAN 2
Ponorogo)”.

Muhammad

Syahrul

Karim

meneliti

tentang

“Model

Pembelajaran Tahfizul Qur’an Berbasis Sekolah (Studi Kasus di SMPN 5
Ponorogo)”. Rimba Maharani meneliti tentang Implementasi Model
Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) pada Mata Pelajaran Al-Qur’an
Hadis dalam Meningkatkan Motivasi belajar siswa (Studi Kasus MAN 1
Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018)”.
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B. Kajian Teori
1. Model Pembelajaran
a. Pengertian Model Pembelajaran
Menurut Meyer, W.J model adalah sesuatu yang nyata dan
dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komperhensif. Contoh model
pesawat terbang yang terbuat dari kayu, plastik, dan lem adalah model
nyata dari pesawat terbang. Menurut Joyce model pembelajaran adalah
suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan
untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di
dalamnya buku-buku, film, kurikulum dan lain-lain. Selanjutnya Joice
menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam
mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa
sehingga tujuan pembelajaran tercapai
Adapun soekarno, dkk mengemukakan maksud dari model
pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para
perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas
belajar mengajar. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar
merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis, Hal ini
sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Egger dan Kauchak bahwa
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model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk
mengajar.10
Menurut Arends, model pembelajaran adalah suatu perencanaan
atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan
pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model
pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan
digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap
dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan
kelas.11
Arends menyatakan istilah model pembelajaran mengarah pada
suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya,
lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Istilah model pembelajaran
mempunyai makna yang lebih luas daripada strateg, metode atau prosedur.
Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki
oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah :
1) Rasional teoretis logis yang disusun oleh para pencipta atau
pengembangnya.
2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar
(tujuan pembelajaran yang akan dicapai).

10

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inavatif-Progresif: Konsep, Landasan dan
Implementasi Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendekatan (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), 21-22.
11
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, strategi dan Implementasi Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 51-52.
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3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat
dilaksankan dengan berhasil.
4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu
dapat tercapai.12
Arends juga menyeleksi enam macam model pengajaran yang
sering dan praktisdigunakan guru dalam mengajara, masing-masing adalah
presentasi, pengajaran langsung (direct instruction), pengajaran konsep,
pembelajaran koopratif, pengajaran berdasarkan masalah (problem base
instruction), dan diskusi kelas.
Menurut Johnson, untuk mengetahui kualitas model pembelajaran
harus dilihat dari dua aspek yaitu proses dan produk. Aspek proses
mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar yang
menyenangkan (joyful learning) serta mendorong siswa untuk aktif belajar
dan berpikir kreatif. Aspek produk mengacu apakah pembelajaran mampu
mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan
standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. Dalam hal ini
sebelum melihat hasilnya, terlebih dahulu aspek proses sudah dapat
dipastikan berlangsung baik.
Akhirnya, setiap model memerlukan sistem pengelolaan dan
lingkungan belajar yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan peran
yang berbeda kepada siswa, pada ruang fisik, dan pada sistem sosial kelas.

12
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Sifat materi dari sistem saraf banyak konsep dan informasi-informasi dari
teks buku bacaan materi ajar siswa, di samping itu banyak kegiatan
pengamatan gambar-gambar. Tujuan yang akan dicapai meliputi aspek
kognitif (produk dan proses) dari kegiatan pemahaman bacaan dan lembar
kegiatan siswa (LKS).13
Dengan demikian, merupakan hal yang sangat penting bagi seorang
pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang model
pembelajaran yang telah diketahui. Karena dengan menguasai beberapa
model pembelajaran, maka seorang pengajar akan merasakn adanya
kemudahan dalam pelaksananaan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan
pembelajaran yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran dapat
tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan.
b. Model Pembelajaran Menurut Ahli
1). Model Glasser
Model Glasser merupakan model perencanaan pembelajaran yang
memberikan rancangan secara konseptual pada guru dalam pembelajaran,
dimana

dalam

pembelajaran

glasser

diharapkan

siswa

setelah

mendapatkan pelajaran tersebut dapat mengaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari.14

13
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14

15

Model Glasser adalah model yang paling sederhana. Ia
menggambarkan suatu desain atau pengembangan pembelajaran ke dalam
empat komponen yaitu:
a) Intructional Objects
Pembelajaran

dilakukan

menggunakan

objek

dengan

sesuai

cara

dengan

langsung melihat
materi

pelajaran

atau
tujuan

pembelajaran. Jadi, seorang siswa diharapkan langsung bersentuhan
dengan objek pelajaran. Dalam hal ini siswa lebih ditekankan pada
praktik
b) Enterring Behavior
Pelajaran yang diberikan pada siswa dapat diperlihatkan dalam bentuk
tingkah laku, misalnya siswa terjun langsung ke lapangan
c) Intructional Procedures
Membuat prosedur pembelajaran yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran dan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada
siswa, sehingga pembelajaran sesuai dengan prosedurnya
d) Performance Assesment
Pembelajaran diharapkan dapat mengubah penampilan atau perilaku
siswa secara tetap atau perilaku siswa yang menetap. Hal ini dapat
dilakukan dengan evaluasi, khususnya evaluasi aspek afektif yaitu
adanya perubahan sikap siswa yang lebih baik. Evaluasi jenis afektif
ini bisa melalui cara pengamatan sikap sehari-hari, penilaian dari
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teman, wawancara dengan orang tua tentang sikap peserta didik, dan
lain-lain.15
2). Model Gerlach dan Ely
Model Gerlach dan Ely sebagai suatu metode perencanaan
pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau
suatu peta perjalanan pembelajaran karena dalam model ini diperlihatkan
keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak
menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Dalam model ini juga
diperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya serta
menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu
rencana untuk mengajar. Model yang dikembangkan oleh Gerlach dan Ely
dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pengajaran.
Model pembelajaran Gerlach dan Ely dikembangkan berdasarkan
sepuluh unsur yaitu:
a) Spesifikasi isi pokok bahasan
b) Spesifikasi tujuan pembelajaran
c) Pengumpulan dan penyaringamn data tentang siswa
d) Penentuan cara pendekatan, metode, dan teknik mengajar
e) Pengelompokkan siswa
f) Penyedian waktu
g) Penganturan ruangan

15
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h) Pemilihan media/sumber belajar
i) Evaluasi
j) Analisa umpan balik
3). Model Jerold E.Kemp
Model pembelajaran Jerold E.Kemp terdiri dari delapan langkah:
a) Menentukan tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan yang ingin
dicapai dalam mengajarkan masing-masing pokok bahasan.
b) Membuat analisis tentang karakteristik siswa. Analisis ini diperlukan
antara lain untuk mengetahui, apakah latar belakang pendidikan dan
sosial budaya siswa memungkinkan untuk mengikuti program, dan
langkah-langkah apa yang perlu diambil.
c) Menentukan tujuan pembelajaran khusus yaitu bertujuan yang
spesifik, operasional dan terukur , dengan demikian siswa akan tahu
apa yang harus dipelajari, bagaimana mengerjakannya, dan apa
ukurannya bahwa siswa telah berhasil. Dari segi furu rumusan itu
akan berguna dalam menyusun tes kemampuan dan pemilihan
bahan/materi yang sesuai.
d) Menentukan materi/bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran khusus.
e) Menentukan strategi belajar mengajar dan sumber belajar yang sesuai.
Kriteria umum untuk pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai
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dengan tujuan pembelajaran khusu tersebut adalah efesiensi,
keefektifan, ekonomis, kepraktisan, melalui suatu analisa alternatif.
f) Koordinasi sarana penunjang yang diperlukan meliputi: biaya,
fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga.
g) Mengadakan evaluasi yaitu untuk mengontrol dan mengkaji
keberhasilan program secara keseluruhan yaitu siswa, program
pembelajaran, instrumen evaluasi dan metode.16
c. Macam-Macam Model Pembelajaran
Menurut Agus Suprijono macam-macam model pembelajaran
dapat dinagi menjadi empat yaitu model pembelajaran berbasis langsung,
model pembelajaran cooperative, model pembelajaran berbasis masalah,
model pembelajaran kontekstual.17 Selain keempat model pembelajaran
tersebut juga masih ada model pembelajaran lainnya seperti model
pembelajaran inquiry dan model pembelajaran diskusi kelas.
1). Model Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu
guru mengaitkan anatara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata
pesrta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan anatara
penegtahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka
sehari-hari.

16
17
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Agus Suprijono, Cooperative Learning (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2009), 48.
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Menurut Johnson pembelajaran kontekstual merupakan proses
pendidikan yang bertujuan mendorong para siswa melihat makna di dalam
materi akademik yang merka pelajari dengan cara menghubungkan subjeksubjek akademik dalam konteks kejidupan keseharian mereka yaitu
dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka.
Tujuan pembelajaran kontekstual adalah untuk membekali siswa
berupa pengetahuan dan kemampuan yang lebih realistis karena inti
pembelajaran ini adalah untuk mendekatkan hal-hal yang teoristis ke
praktis. Menurut Zahorik terdapat lima elemen yang harus diperhatikan
dalam prektek pembelajaran kontekstual yaitu pengaktifan pengetahuan
yang sudah ada, pemerolehan pengetahuan baru, pemahaman pengetahuan,
mempraktekkan pengetahuan dan pemahaman, melakukan refleksi. 18
2). Model Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif di adopsi bahasa langsung cooperate dan
learn. Cooperate diartikan bekerja sama sedangkan learn artinya belajar,
jadi maksudnya adalah belajar bersama-sama dalam sebuah kelompok
belajar. Munir mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah
pembelajaran aktif yang menekankan aktivitas peserta didik bersama sama
secara berkelompok dan tidak individual.
Hamid Hasan seperti yang dikutip oleh Etin Solihatin dan Raharjo
mengatakan pembelajaran kooperatif mengandung pengertian bekerja
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sama untuk mencapai tujuan bersama.19 Kemudian Etin Solihatin dan
Raharjo mengatakan cooperative learning mengandung pengertian sebagai
suatu sikap atau prilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara
sesama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari dua atau lebih
dimana keberhasilan bekerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan setiap
anggota kelompok tersebut.20
Pembelajaran kooperatif menurut Sudirman diartikan sebagai
lingkungan belajar di mana siswa bekerja sama dalam satu kelompok kecil
yang

memiliki

kemampuan

akademik

yang

berbeda-beda

untuk

menyelesaikan tugas-tugas akademik. Di dalam kelas kooperatif, siswa
belajar bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 45 orang siswa, dan setiap kelompok terdiri dari siswa yang berkemampuan
akademik tinggi, sedang dan rendah serta jenis kelamin yang berbeda.21
Jadi, yang dikatakan model pembelajaran kooperatif disini adalah model
yang terjadi sebagai akibat dari adaya pendekatan pembelajaran yang
bersifat kelompok.
3). Model Diskusi Kelas
Diskusi kelas pada dasarnya bukanlah model pembelajaran sebenarnya,
tetapi merupakan prosedur atau strategi mengajar yang bermanfaat dan
banyak dipakai sebagai bagian langkah dari banyak model pembelajaran
yang lain. Tetapi diskusi merupakan titik sentral dalam semua aspek
19
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20
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pembelajaran, maka diskusi kelas merupakan pendekatan yang berbeda
dalam suatu pembelajaran. Dengan diskusi kelas ini guru dapat mengubah
beberapa pola komunikasi yang tidask produktif yang menjadi ciri
kebanyakan kelas pada saat ini.22 Dalam melaksanakan diskusi ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
a). Tugas perencanaan
(1) Mempertimbangkan tujuan
Memutuskan bahwa diskusi cocok untuk model pembelajaran tertentu
merupakan langkah pertama dalam merencanakan sebuah diskusi.
(2) Mempertimbangkan siswa
Dalam merencanakan sebuah diskusi guru harus memerhatikan
kemampuan siswanya, antara lain dalam hal pengetahuan awal siswa
masing-masing. Selain memilih cara untuk mendorong partisipasi
siswa yang heterogen juga merupakan hal yang harus diperhatikan.
(3) Memilih pendekatan
Menurut Arends ada beberapa macam pendekatan diskusi antara lain:
(a) Pertukaran resitasi.
(b) Diskusi berdasarkan masalah.
(c) Diskusi berdasarkan saling berbagi pendapat.
b) Memilih strategi diskusi
(1) Berpikir-Berpasangan-Berbagi(Think-Pair-Share)
22
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Terdapat tiga tahapan dalam teknik ini yaitu
(a) Berpikir, guru mengajukan pertanyaan/permasalahan dan memberikan
kesempatan berpikir sebelum siswa menjawab permasalahan yang
diajukan.
(b) Berpasangan, guru meminta siswa berpasangan untuk menjawab
permasalahan.
(c) Berbagi, guru meminta siswa secara berpasangan menyampaikan
jawaban permasalahan pada yang lain.
(2) Kelompok Aktif
Guru membuat kelompok 3-6 siswa untuk mediskusikan tentang ide
siswa pada materi pelajaran.Setiap kelompok menetapkan seorang
anggota untuk mendaftar semua gagasan yang muncul dalam
kelompok. Selanjutnya guru meminta setiap kelompok untuk aktif
menyampaikan hasil diskusi.
c) Membuat perencanaan
(1) Menetapkan tujuan pembelajaran khusus
(2) Menetapkan garis besar isi pelajaran yang ditargetkan.
(3) Pendekatan dan teknik diskusi yang akan digunakan.
(4) Membuat daftar kata-kata kunci.
(5) Menyiapkan pertanyaan untuk meminta siswa mengevaluasi proses
atau jalannya diskusi.
d) Tugas interaktif
(1) Menetapkan aturan diskusi dan memanfaatkan diskusi
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(2) Melaksanakan diskusi
(3) Mengulas jalannya diskusi yang telah dilaksanakan.23
4.) Model Pembelajaran Inquiry
a) Pengertian
Menurut Mulyasa inquiry pada dasarnya adalah cara menyadari
apa yang dialami. Strategi inquiry memberi peluang kepada peserta
didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik
lebih banyak ditantang untuk mencari, melakukan, dan menentukan
sendiri. Fokus pembelajaran ini adalah pada peserta didik, ia akan
menyerap sesuatu dan mampu mencari sesuatu.
Menurut Mury yusuf seorang guru akan mampu membelajarkan
peserta didik dengan efektif, apabila:
(1) Mampu menciptakan kondisi yang benar.
(2) Presentasi singkat dan benar dengan mengajak peserta didik
berpartisipasi aktif.
(3) Berpikir kreatif, kritis konseptual, analitis, reflektif, memecahkan
masalah secara kreatif.
(4) Ekspresikan.
(5) Praktikkan.
(6) Lakukan evaluasi berkelanjutan.
b) Strategi Pelaksanaan Inquiry
Beberapa strategi inquiry adalah sebagai berikut:

23
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(1) Guru memberikan penjelasan, intruksi, atau pertanyaan terhadap
materi yang diajarkan
(2) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca atau
menjawab pertanyaan atau pekerjaan rumah.
(3) Guru memberika penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang
mungkin membingungkan peserta didik.
(4) Resitasi untuk menanamkan fakta-fakta dasar yang telah diajarkan
pada peseta didik untuk dapat dipahami sehingga guru dapat
diyakinkan bahwa mereka telah memahami materi yang telah
dipelajari.
(5) Guru memberikan penjelasan informasi sebagai pelengkap dan
lustrasi terhadap data yang disajikan.
(6) Mendiskusikan aplikasi dan makna sesuai dengan informasi
tersebut.
(7) Merangkum dalam bentuk rumusan sebagai kesimpulan yang dapat
dipertanggungjawabkan.24
d. Hambatan-hambatan yang dilami Guru dalam Pembelajaran di Kelas
Inklusif
Guru dan siswa merupakan pelaku dari pembelajaran sehingga
hambatan pembelajaran dapat disebabkan oleh guru dan siswa. Namun
bukan hanya guru dan siswa, terdapat faktor dari luar yang dapat
menghambat pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dimyati
24
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dan Mudjiono bahwa hambatan dalam pembelajaran di kelompokkan
menjadi dua, yaitu hambatan karena faktor intern (faktor yang ada dalam
diri siswa) dan hambatan karena faktor ekstern (faktor dari luar diri siswa).25
1) Hambatan karena faktor intern
Dimyati dan Mudjiono berpendapat bahwa hambatan karena faktor
intern merupakan hambatan yang datang dari dalam diri siswa,
diantaranya hambatan tersebut adalah sebagai berikut:26
a) Sikap terhadap belajar
b) Motivasi belajar
c) Konsentrasi belajar
d) Mengolah bahan belajar
f) Menyimpan perolehan hasil belajar
g) Menggali hasil belajar yang tersimpan
h) Kemampuan unjuk hasil belajar
i) Rasa percaya diri siswa
j) Intelegensi dan keberhasilan belajar
k) Kebiasaan belajar
l) Cita-cita siswa
2) Hambatan karena faktor Ekstern
Dimyati & Mudjiono berpendapat bahwa hambatan karena faktor
ekstern antara lain:27
25

Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006),

26

Ibid., 239-247.

238.

26

a) Guru sebagai pembina siswa belajar
b) Prasarana dan sarana pembelajaran
c) Kebijakan penilaian
d) Lingkungan sosial siswa di sekolah
e) Kurikulum sekolah.
2. Tinjauan Tentang Mata Pelajaran Fikih
a. Pengertian Fiqih
Secara etimologi Fiqih berasal dari perkataanFaqiha, Yafqahu, Fiqhan,
yang berarti mengerti, faham. Secara Terminologi adalah memahami
agama secara mendalam dengan beberapa aspeknya. Fikih menurut istilah
syara’ adalah Memahami sesuatu yang bisa menjadikan sahnya ibadah dan
mu’amalah.metode pembelajaran materi fikih adalah penerapan suatu
rencana pembelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam menyampaikan
materi tentang hukum-hukum Islam kepada peserta didik.28
b. Tujuan Mata Pelajaran Fiqih
Pembelajaran Fiqih di SMA/MA bertujuan untuk membekali peserta
didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam
secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli.
Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup
dalam kehidupan pribadi dan sosial. Pembelajaran fiqih diarahkan untuk
mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam
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dan tata cara pelaksanaanya untuk diaplikasikan dalam kehidupan
sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat islam
secara kaffah (sempurna).29
c. Ruang Lingkup Fiqih
Ruang lingkup fiqih di SMP/MTs dalam kurikulum berbasis
kompetensi berisi pokok-pokok materi:
1) Hubungan manusia dengan Allah SWT.
Hubungan manusia dengan Allah SWT., meliputi materi: Thaharah,
Shalat, Zakat, Haji, Aqiqah, Shadaqah, Infak, Hadiah dan Wakaf.
2) Hubungan manusia dengan sesama manusia.
Bidang ini meliputi Muamalah, Munakahat, Penyelenggaraan
Jenazah dan Taíziyah, Warisan, Jinayat, Hubbul Wathan dan
Kependudukan.
3) Hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungan.
Bidang ini mencakup materi, Memelihara kelestarian alam dan
lingkungan,

Dampak

kehidupan,

Makanan

kerusakan
dan

lingkungan

minuman

yang

alam

terhadap

dihalalkan

dan

diharamkan, Binatang sembelihan dan ketentuannya.30
3. Tunanetra
a. Pengertian Siswa Tunanetra
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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.31
b. Klasifikasi Siswa Tunanetra
Menurut klasifikasi anak tunanetra pada dasarnya dibagi menjadi dua
seperti uraian berikut:32
1) 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.
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
mereka yang memiliki pandangan kabur ketika melihat onjek. Biasanya
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untuk mengatasi permasalahan penglihatan, para penderita low vision
ini menggunakan kontak lensa atau kacamata.
c. Karakteristik Siswa Tunanetra
Menurut karakteristik siswa tunanetra dapat dijelaskan sebagai berikut:33
1) Segi Fisik
Secara fisik siswa yang memiliki tunantra akan memiliki kelainan pada
organ penglihatan, yang dapat dibedakan pada siswa normal pada
umumnya.
2) 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.
3) 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
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sensoris, keterbatasan aktifitas di lingkungannya, serta keterbatasan
social.
4) Akademik
Secara umum kemampuan akademik siswa tunanetra sama seperti
orang normal pada umumnya. Keadaan tunantra berpengaruh pada
perkembangan keterampilan akademis, khususnya pada bidang membaca
dan

menulis.

Dengan

kondisi

yang

demikian

tunantra

dapat

menggunakan berbagai alternative media atau alat yang sesuai dengan
kebutuhan mereka.
5) 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.
d. Kebutuhan Pendidikan Bagi Siswa Tunanetra
Meskipun ada penekanan yang meningkat untuk melibatkan siswasiswa tunanetra di kelas regular dan memiliki tujuan akademis yang sama
dengan siswa lain, maka ada tujuan akademis tambahan bagi mereka
yang diperlukan dalam bidang komunikasi, pembelajaran dan mobilitas.
Tambahan tersebut adalah:34
1) Bacaan dan Tulisan Braille
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Bagi siswa yang dianggap tunantra berat bacaan dan tulisan
Braille menjadi penting untuk berkomunikasi dan pembelajaran. Huruf
Braille berupa titik-titik yang ditonjolkan untuk menunjukkan huruf,
angka, dan symbol-simbol lainnya.
2) 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.
3) 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 adalah
kalkulator elektronik kecil yang menyediakan input/output dalam bentuk
suara yang dapat dijangkau oleh tunanetra.
4) Mesin Baca Kurzweil
Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak, hasil hurufhurufnya 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.
5) Buku Bersuara (talking book)
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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.
6) Komputer
Komputer memberikan dampak positif dalam pendidikan siswa
tunanetra karena dalam monitor dapat menampilkan huruf dalam ukuran
besar kecil, yang memungkinkan tunanetra mampu membacanya. Ada
dua jenis hardwere dan softwere computer yang menyuarakan bacaan
Braille maupun cetak.
7) Latihan Orientasi dan Mobilitas
Agar mereka dapat mandiri dirumah maupun disekolah maka
perlu adanya latuhan orientasi dan mobilitas.
8) Menggunakan Pemandu
Dengan memegang siku atau pundak pemandu tunanetra dapat
berjalan mengikuti arah pemandu.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif penelitian yang peneliti lakukan bermaksud untuk
melihat bagaimana model pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi
siswa tunanetra di sekolah MA Muhammadiyah 01 Ponorogo. Pendekatan
kualitatif merupakan sebuah prosedur ilmiah untuk menghasilkan
pengetahuan tentang realitas sosial dan dilakukan dengan sadar dan
terkendali.35
Dalam penelitian ini latar alamiah atau konteks dari satu keutuhan
sebagai sumber data langsung yang akan diteliti oleh peneliti adalah
kepala sekolah, waka kurikulum, guru Fikih, siswa tunanetra dan pihakpihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran
Fikih di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif studi
kasus, karena upaya untuk mengetahui model pembelajaran pada mata
pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra di sekolah MA Muhammadiyah 01
Ponorogo. Studi kasus yakni suatu penelitian yang berusaha menemuan
makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman
35

Afriza, Metode Peneitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 173.
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34

yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.36 Dalam penelitian ini unitunit sosial yang menjadi sasaran oleh peneliti adalah lembaga pendidikan yaitu
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
B. Kehadiran Peneliti
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 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. 37
Jadi, dengan hadir secara langsung peneliti dapat berinteraksi sosial
dengan kepala sekolah, waka kurikulum, guru Fikih, siswa tunanetra dan
pihak-pihak

yang

terkait

untuk

mendapatkan

data

tentang

model

pembelajaran Fikih berbasis inklusif bagi siswa tunanetra di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo dengan pengamatan penuh sebagai peneliti.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, Jl.
Stadion Timur No. 20 A Ponorogo Kelurahan Kertosari Kec. Babadan Kab.
36

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), 20.
37
Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulissan Skripsi Edisi Revisi 2018 (Ponorogo:
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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 m2 .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.

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.38

38
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Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru
Fikih, Waka Kurikulum, dan siswa penyandang tunanetra yang berada di MA
Muhammadiyah 01 Ponorogo. Sedangkan sumber data tambahan meliputi
tentang sejarah atau 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.39
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan
menggunakan teknis kondisi yang alami sumber data primer dan lebih banyak
pada tenik observasi berperan serta, wawacara secara mendalam dan
dokumentasi40.
1. Observasi
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.
Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi non-partisipan,
artinya peneliti hanya mengamati tanpa melakukan apapun. 41 Dalam
39

Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis ( Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 82.
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melakukan penelitian peneliti terlibat secara pasif, artinya peneliti tidak
terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian dan tidak berinteraksi
dengan mereka secara langsung. Disini peneliti mengobservasi proses
pembelajaran yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dan
mengamati lingkungan sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
2. Wawancara
Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang
memerlukan kemampuan 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.42 Pada penelitian ini, peneliti
mengguanakan jenis wawancara mendalam. Mula-mula interviewer
menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian
satu persatu diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut, dengan
demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan
keterangan yang lengkap dan mendalam. Dalam penelitian ini informan
yang diwawancarai adalah Kepala Sekolah wawancara tentang latar
belakang berdirinya MA Muhammadiah Ponorogo dan penerapan
pembelajaran, Guru Fikih wawancara tentang penerapan model
pembelajaran

dan

problematika

yang

dihadapi

dalam

proses

pembelajaran serta strategi yang digunakan untuk menangani problem
tersebut,

42

Waka

Kurikulum

wawancara

tentang

penerapan

Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
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pembelajaran, dan Siswa Tunanetra wawancara tentang proses
pembelajaran yang berlangsung di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
3. Dokumentasi
Dokumentasi, adalah berasal kata dokumen yang artinya barangbarang ditulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.43
Teknik dokumentasi dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data dari non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen
yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai data. Dokumentasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari sekolah
yang meliputi profil sekolah keadaan guru, siswa sarana dan prasarana.
Lalu pengumpulan data ini dicatat dalam format transkip dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data
Analisis

data

adalah

proses

mengatur

urutan

data,

mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar,
analisis data merupakan aktivitas data merupkan pengorgganisasian data. 44
Analisis data dalam kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus
menerus selam penelitian berlangsung, dilaukan mulai dari mengumpulkan
data sampai pada tahapan penulisan laporan, oleh sebab itu daam penelitian

43
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kualitatif, pegumpulan 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 datanya45.
Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data
kualitatif, yaitu: reduksi data, model data (data display), penarikan/verikasi
kesimpulan.
Pertama setelah pengumpulan data selesai, maka tahap selanjutnya
adalah reduksi data yang diperoleh yaitu menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data. 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. Kedua, data disajikan dalam bentuk narasi.
Ketiga, akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

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. Dalam
penelitian ini peniliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di

45

Arfrizal, Metodologi Penelitian Kualitatif , 176.

40

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.46
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber
maksudnya yaitu membandingkan dan mengechek data hasil pengamatannya
dengan data hasil wawancara. Salah satu contoh ketika ketika kepala sekolah
dijadikan sebagai tauladan bagi peserta didik, maka kepala sekolah
mencontohkan untuk tertib melaksanakan sholat, beliau juga berperan
langsung sebagai imam sholat jum’at.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tahapan Pra Lapangan yang meliputi: menyusun rancangan penelitian,
memilih lapangan peneitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai
lapangan,

memilih

dan

memanfaatkan

informan,

menyiapkan

perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian
dan

persiapan

diri,

memasuki

lapangan,

berperan

serta

dan

mengumpukan data.
3. Tahap Analisis Data, tahap ini dilakukan beriringan dengan tahapan
pekerjaan lapangan, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan

46
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menjelaskan masalah. Mulai sejak sebelum terjun ke lapangan dan
terus berlangssung sampai dengan penemuan hasil pnelitian.
4. Tahap Penulisan Hasil Laporan, pada tahap ini peneliti menuangkan
hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan
diikutialurnya oleh pembaca.47

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Agar penelitian ini lebih sistematis sehingga tampak
gambaran yang terarah, logis dan saling berhubungan

adanya

antara sub bab

dengan bab berikutnya. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi
menjadi enam bab, enam bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh
yang tidak dapat terpisahkan untuk mencapai tujuan pembahasan agar dapat
tergambarkan dengan baik.
Sebelum masuk pada bab pertama, peneliti akan mencantumkan dan
menguraikan tentang cover atau halaman sampul, halaman judul, lembar
persetujuan

pembimbing,

halaman

pengesahan,

motto,abstrak,

kata

pengantar, dan pada bagian akhir adalah daftar isi. Maka penelitian ini
disusun ke dalam enam bagian sebagai berikut:
Bab Pertama berisi pendahuluan yang akan menjabarkan tentang
latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan dilengkapi dengan sistemtika pembahasan.

47
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Bab Kedua berisi telaah hasil penelitian terdahulu, kajian Teori
tentang penjelasan tentang teori yang dapat digunakan atau relevan sebagai
landasan atas kerangka berpikir untuk menyelesaikan masalah model
pembelajaran Fikih berbasis inklusif bagi siswa tunanetra. Sehingga
pembahasan pada bab ini adalah penjelasan tentang model pembelajaran
Fikih berbasis inklusif bagi siswa tunanetra.
Bab Ketiga berisi metode penelitian yang akan menjabarkan tentang
pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan
keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian.
Bab Keempat Paparan data dan temuan penelitian: Gambaran umum
Letak Geografis MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, sejarah berdirinya MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo, Profil MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, Visi
dan Misi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, Tujuan Pendidikan di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo, Struktur Organisasi MA Muhammadiyah 1
Ponorogo, Sarana dan Prasarana di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo,
Selanjutnya adalah paparan data: sejarah yang melatar belakangi berdiriya
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Bab Kelima Analisis data: Pada bab ini membahas tentang analisa
data terkait bagaimana model pembelajaran Fikih berbasis inklusif bagi
siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Bab Keenam adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran
dan penutup dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

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 strategis. 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 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 Batoro Katong.48
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 sekoalah dan fasilitasnya sebagaimana terlampir dalam
observasi lapangan.
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki berbagai fasilitas
diantaranya ruang kelas yang berjumlah 6 ruang, lab komputer,
perpustakaan, lab menjahit dan bordir, lapangan olahraga, ruang kepala
sekolah, ruang guru, UKS, dan Masjid.
Ruang kelas yang diamati oleh pratikan adalah kelas X dan XI 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
dilenmgkapi 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, jurnak kelas, meja guru, stop kontak, shound
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dan poster-poster berisi motivasi yang berfungsi sebagai alat kelengkapan
di uar proses belajar mengajar.49
2. Sejarah Berdirinya MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah institusi pendidikan yang berdiri
sejak tahun 1940. Tahun 1940 dirintis dan dipelopori oleh para pemimpin
Persyerikatan Muhammadoyah, Mendirikan sebuahj Madrasah dengan nama ”
Madrasah Wustha Muhammadiyah” dengan visi dan misi Madrasah yang
utama membentuk kader Persyerikatan (Mubaligh/Mubalighot). Setelah
Madrasah berumur 3 tahun berubah nama menjadi “Madrasah 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 6 tahun.Tahun 1973, dengan
peraturan pemerintah maka PGA berubah menjadi “Madrasah Aliyah
Muhammadiyah 1 Ponorogo”.
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di dalam komplek Perguruan
Muhammmadiyah Timur Bunderan Ponorogo, didalamnya terdiri dari SD,
SLTP, MTS, SMU, dan MA Muhammadiyah.

Menggunakan lahan tanah

wakah bapak Djoko bin Hardjo Prawiro seluas 1190 m2. Karena keberadaan
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di satu komplek dengan SD, SMP,
MTS, dan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, berhubung SMA Muhammadiyah
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Lihat Transkip Observasi No. 01/O/19-II/2019.

46

1 Ponorogo memasuki program RSBI memerlukan tanah yang kuas, 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
silakukan pada tanggal 14 Robiul Awal 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 Muhammadiyah 1 Ponorogo lahir sebagai jawaban dan solusi
degradasi moral serta pembentuk karakter islami kader ummat.
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo sejak awal berdirinya sesuai dengan
izin Pendirian Madrasah dari Kantor wilayah Departemen Agama RI, No.
Ww.06.04/PP.00.6/3647/1992 dengan Nomor Statistik 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/291994 tanggal 24 Maret 1994. Sesuai dengan jenjang akreditasi dari
Departemen Agama Republik Indonesia nomor : E.IV/PP.03.2/KEP/13/2000
tanggal 09 Februari 2000 Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo
memimiliki status DIAKUI. Sesuai sertifikat Nomor Identititas Madrasah
(NIS)

Dinas

Pendidikan

Nasional

Kabupaten

Ponorogo

nomor

:

421/1228/405.47/2003 Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo tercatat
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dengan Nomor Identititas (NIS) 31 00 20, dan terakhir sesjuai denghan jenjang
akreditasi yang dilakukan oleh Dewan Madrasah Provinsi Jawa Timur Nomor :
B/Kw.13.4/MA/34/2005

sebagai

Madrasah

TERAKREDITASI

dengan

peringkat B (Baik) sampai sekarang.50
3. Visi Misi Tujuan MA Muhammadiyah 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 tinggi nilai
kebenaran, menjauhi sikap dan perilaku buruk baik menurut norma
agama maupun sosial masyarakat.
3) Cakap
Cerdas dan terampil serta memiliki bekal untuk kehidupan.
4) Percaya pada Diri Sendiri

50
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Memiliki keberanian dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
dalam bermasyarakat.
5) Berguna bagi Bnagsa dan Negara
Siap dan mampu menjadi kader Bangsa dan Negara.
6) Peduli dan Ramah terhadap Lingkungan
Berprilaku

santun

tehadap

lingkungan

dengan

cara

mengimplementasikan rasa cinta, peduli dan ramah lingkungan dalam
kehidupan sehari-hari.
b. Misi
1) Menanamkan peserta didik tentang syari’at-syari’at islam dan hukumhukum islam.
2) Membiasakan peserta didik dan semangat disiplin, tanggung jawab dan
jujur.
3) Membekali peserta didik dengan ilmu yang amaliyah.
4) Membiasakan peserta didik beramal yang ilmiah.
5) Menanamkan peserta didik nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan.
6) Melaksanakan budaya hidup bersih dalam rangka mencegah pencemaran
lingkungan.
7) Membiasakan hidup hemat dalam upaya pelestarian lingkungan dan
tercukupi kebutuhan hidup.
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 tenaga pendidik
2) Meningkatkan prestasi belajar
3) Meningkatkan dan mendayagunaan sarana prasarana
4) Meningkatkan bahan bacaan di Perpuatakaan
5) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler
6) Meningkatkan keikutsertaan kegiatan di luar Madrasah.51
4. Profil sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Nama Madrasah

: MA Muhammadiyah 1 Ponorogo

No. Statistik

: 131235020029

NIS/NPSN

: 310020/205844493

Akrefitasi Madrasah

:B

Alamat Lengkap Madrasah

:
Jl/Desa

: Stadion Timur 20 A Kertosari

Kecamatan

: Babadan

Kbupaten/Kota : Ponorogo

No. NPWP Persyerikatan
51

Provinsi

: Jawa Timur

No.Telp

: 0352484558

Kode Pos

: 63491

: 01.478.787.3-647.002
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No. NPWP Madrasah

: 01.478.787.3-647.014

Nama Kepala Madrasah

: 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

: 400 m2

E-mail

: ma_muh1po@yahoo.com52.

5. Struktur Organisasi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting keberadaannya
karena adanya struktur organisasi tersebut dapat memudahkan kita untuk
mengetahui sejumlah personil yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu
lembaga.
Struktur organisasi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo hampir sama
dengan struktur organisasi yang terdapat pada sekolah umum lainnya. Adapun
struktur organisasi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun pelajaran
2018/2019 sebagi 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.
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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 Kemuhammadiyahan : 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 Hasturti, S.E.53

6. Kondisi Guru dan Siswa
a. Kondisi Guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Tabel 1.1
Kondisi Guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
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 Rahmayawati
S.Ag.

Armadja, 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
S.Pd.

Sholihin, Guru

GTY
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10

Eka Andriani, S.Pd.

Guru

GTY

11

Istirokah Harum Rahmawati, Guru
S.Pd.I

GTY

12

Samuri, S.Pd.I

Guru

GTY

13

Yushafat 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, Guru
S.Si

PNS

Lembaga pendidikan MA Muhammdiyah 1 Ponorogo mempunyai
tenaga pendidik yang berjumlah kurang lebih 21 guru yang mana
mempunyai jenjang pendidikan S1. Dengan jenjang pendidikan yang tinggi
dan mempunyai kualitas dalam hal bidang pendidikan yang diperoleh dari
Perguruan Tinggi , guru-guru di MA Muhammdiyah 1 Ponorogo mampu
membimbing peserta didik dengan baik sesuai aturan yang berlaku di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo.
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b. Kondisi Siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Tabel 1.2
Kondisi Siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
No
1

2

3

Kelas
X

XI

XII

Laki-laki Perempuan Jumlah

IPA 11

13

24

IPS

14

24

IPA 9

7

16

IPS

11

14

IPA 2

9

11

IPS

9

12

10

3

3

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.54
7. Sarana dan Prasarana MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki sarana dan prasarana yang
cukup memadai dan membantu setiap kebutuhan siswa dan guru dalam
terlaksananya proses pembelajaran. Diantaranya adalah ruang kelas yang
resentatif dan kondusif berisi maksimal 30 siswa dalam satu kelas.
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a. Ruang kelas kelas berlantai 3 yang bersih, nyaman dan rindang dengan
fasilitas perangkat multimedia : Laptop-LCD proyektor, dilengkapi Lab
Komputer, Lab Bahasa, Perpustakaan yang memadai.
b. Akses internet gratis (Free Wifi)
c. Fasilitas penunjang ekstrakurikuler lengkap : Lapangan sepak bola, bola
voli, studio musik, masjid untuk kegiatan pembinaan rohani siswa.55
Tabel 1.3
Sarana Prasarana di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
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. Tatat 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
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17

R. Mandi/WC Guru

2

Baik

18

R. Mandi/WC Siswa

2

Baik

19

Tempat Parkir

1

Baik

20

Pos Penjaga

1

Baik

21

Gudang

1

Baik

22

Kantin

1

Baik

B. Data Khusus

1. Implementasi Model Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fikih Bagi
Siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan lembaga pendidikan
yang memiliki siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 2002 hingga
sekarang. Berikut hasil wawancara dengan Sarlan selaku kepala sekolah
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
...Sejak tahun 2002 sekolah ini sudah ada tunanetranya, bahkan
dari Sidoarjo, Lamongan, Kediri karena alasannya orang tua
melihat bahwa di sekolah ini kondusif dan guru serta anak-anak
yang lain peduli dan juga dekat dengan asrama.56
Selain itu Sarlan juga menjelaskan tentang latar belakang MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo yang menerima siswa tunanetra sebagai
berikut:
Jadi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa yang pertama itu, itu kan
amanah undang-undang kemudian yang menjadi motivasinya lagi
adalah dari pendiri Muhammadiyah bahwa sekolahan adalah
56
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sebagai Agent Of Change, agent of chiangg artinya apa itu ya agent
perubahan ya jadi kalau mau berubah ya sekolah hehe. Jadi
motivasi mendirikan sekolah ini ya untuk perubahan dari
perubahan intelektual, perubahan SDM, peradaban sekolah,
sekolah maju jelas SDM maju, intelektual maju. Kemudian kita
berlatar belakangnya ya itu pendidikan di aliyah kan perpaduan
antara pendidikan agama dan umum, kalau agamanya kuat
insyallah juga melahirkan generasi yang kuat juga. Yang kedua Q.S
Abassa itu kan teguran Allah kepada Rasullullah karena azbabul
nuzul dari surat tersebut.57
Menurut Sarlan selaku kepala sekolah bahwa MA Muhammadiyah
1 Ponorogo mempunyai latar belakang untuk bisa menerima penyandang
tunanetra, yakni yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada
kalimat ikut menerdaskan bangsa. Jadi, pendidikan itu berhak untuk semua
kalangan tidak membeda-bedakan kelebihan ataupun kekurangannya.
Selain itu, Sarlan juga menjelaskan tentang penerapan pembelajaran yang
ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo untuk siswa tunanetra:
Penerapannya sama dengan kelas-kelas yang lain yang tidak ada
siswa tunanetranya, yang penting guru itu bicara secara detail,
umpamanya ngulang matematika tidak boleh ini tambah ini sama
dengan ini tidak boleh yang lain siswa pasti tau tapi kalau
tunanetra harus bunyi satu tambah satu sama dengan dua jadi harus
bunyi kan tunanetra itu yang paling peka itu telinganya. Kalau
untuk fikih juga harus yang penting bicara seperti saat menjelaskan
praktek wudhu harus bicara mulai berkumur, membasuh hidung,
membasuh muka jadi langsung bisa terus membasuh tangannya
sampai sikut kalau belum sampai ya guru bilang ooo kurang
kurang atas harus sampai sikut. Kemudian kalau mengenai
pengurusan jenazah dia juga grayai jadi lampisannya ada berapa
jadi tau sambil guru itu mengarah-arahkan, terus mengkatupkan
kedua mata dan mulutnya juga dengan grayai kadang temannya ada
yang berteriak-teriak soal e di grayai terus guru menanyai mana
matanya (ini pak) ayo dikatupkan. Jadikan disini sudah kebiasaan
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setiap bulan ramadhan ada workshop tentang pengurusan jenazah
jadi juga guru harus sabar dalam hal pembelajarannya.58
Hal yang sama juga juga dikatakan oleh Yushafat selaku guru fikih
untuk kelas X dan XI tentang penerapan pembelajarannya, beliau
mengatakan:
Ya kalau penerapan disini jadi tidak ada pembedaan antara inklusi
atau siswa biasa jadi penerapanya itu sama sesuai dengan
kurikulum dan silabus mungkin perbedaannya saat pembelajaran
saya menjelaskannya secara detail dan jelas serta untuk siswa yang
tunanetra itu ada bimbingannya yang lebih dari guru.59

Hal yang sama juga dikatakan oleh Istirokhah Harum Rahmawati
selaku guru fikih kelas XII, sebagai berikut:
Untuk yang tunanetra memang ada keistimewaanya karena dengan
keterbatasan mereka jadi setelah pembelajaran secara umum kita
memberikan materi atau berdiskusi dengan mereka yang tidak
tunanetra maka kita setelah itu mendampingi mereka yang
tunanetra kalau untuk kelas tiga memang satu anak jadi kita mudah
saja kita tinggal duduk disampingnya sambil menjelaskan atau
bahkan mendekte yang perlu mereka tulis.60
Menurut Sarlan, Yushafat dan Istirokhah Harum Rahmawati,
dalam hal penerapan pembelajaran di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini
sama dengan kelas-kelas yang lain yang tidak ada siswa tunanetranya.
Akan tetapi untuk kelas yang ada siswa tunanetranya mendapat bimbingan
khusus bagi siswa tunanetra dari guru saat pembelajaran. Bimbingan
tersebut dapat berupa memberikan penjelasan tersendiri kepada siswa
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tunanetra apabila ada materi yang masih belum dimengerti. Hal tersebut
seperti yang dikatakan oleh siswa tunanetra kelas XI Ayu Fajar Lestari:
Pada saat pembelajaran disini guru setelah menerangkan biasanya
menanyai siswa yang tunanetra apa sudah faham atau belum kalau
belum faham akan dijelaskan kembali agar siswa yang tunanetra ini
dapat faham dan mengerti.61
Hal yang sama juga dikatakan oleh Setia Agustin siswa tunanetra
kelas XII bahwa:
Biasanya bu harum menerangkan dulu habis itu ada tanya jawab
kalau ada yang belum dipahami. Kalau masih belum paham juga
biasanya ya bu harum datang menghampiri saya dan menjelaskan
secara detail ke saya.62
Untuk persiapan pembelajarannya di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo juga tidak terlalu berbeda dengan kelas yang lain seperti yang
diungkapkan oleh Heni Kurniawati selaku Waka Kurikulum, beliau
mengatakan:
Yang jelas guru harus mempersiapkan RPP, media pembelajaran
yang akan digunakan pembelajaran dikelas. Untuk persiapam
siswanya tinggal siswanya masuk kelas kita langsung mengajar
saja.63
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Istirokah Harum
Rahmawati, beliau mengungkapkan bahwa;
Ya sudah membuat apa namanya kurikulum pembelajaran sesuai
RPP nya sudah siap, RPP sesuai dengan materinya terus
tambahannya kita menyiapkan bahan ajar dan evaluasi kita
siapkan.64
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Dari yang diungkapakan oleh Heni Kurniawati dan Istirokah
Harum Rahmawati bahwa di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini tidak
ada persiapan khusus dalam hal pembelajaran. Persiapannya sama dengan
kelas-kelas yang lain yakni menyiapkan RPP serta evaluasi setelah
pembelajaran.
Selain

itu

peneliti

juga

melakukan

observasi

ke

MA

Muhammadiyah 1 Ponorogo dengan melihat proses pembelajaran yang
berlangsung, melihat model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru
dan peneliti memperoleh hasil bahwa model pembelajaran yang ada di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo ini untuk siswa tunanetra tidak terlalu
berbeda dengan siswa normal lainnya, yang terpenting adalah guru dalam
penyampaian materi harus dengan suara yang keras dan jelas. 65 Hal
tersebut juga diungkapkan oleh Yushafat selaku guru fikih kelas X dan XI,
beliau mengatakan:

Untuk model pembelajrannya hampir sama dengan siswa yang
lainnya. Disini saya biasa menggunakan model pembelajaran yang
bersifat kooperatif dan kontekstual seperti itu, jadi kontekstual itu
disini metodenya berdasarkan siswa itu apa yang dilakukan seharihari. Fikih itu kan modelnya kontekstual ya berdasarkan kehidupan
sehari-hari dan kooperatif disini kan eee pembelajaran fikih itu atau
ushul fikih itu kan berbasis hukum dan hukum itu kan selalu
berubah karena mungkin karena keadaan sosial masyarakat kan
selalu berubah dan berkembang.66
Dari apa yang diungkapkan oleh Yushafat bahwa beliau biasa
menggunakan model pembelajaran kontektual dan kooperatif dalam hal
65
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pembelajaran, karena model pembelajaran tersebut dikira cocok dengan
pelajaran fikih. Hal tersebut dikatakan oleh Ayu Fajar Lestari siswa
tunanetra kelas XI IPS yang mengatakan bahwa:
Pak yus kalau menenerangkan pelajaran itu biasanya dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari agar kita dapat cepat faham 67
Hal yang sama juga dikatakan oleh Nisfu Laila Mahmudah siswa
tunanetra kelas X IPS yang mengatakah bahwa;
Pak yus kalau menjelaskan materi fikih itu dicontohkan dalam
keseharian seperti apa kak, jadi antara materi dengan keseharian itu
dikaitkan kak68
Apa yang dikatakan oleh kedua siswa tunanetra tersebut, model
pembelajaran

yang

digunakan

Yushafat

adalah

dengan

model

pembelajaran yang kontekstual. Sedangkan model pembelajaran yang
digunakan kelas XII tidak jauh berbeda. Hal tersebut diungkapakan oleh
Istirokah Harum Rahmawati, beliau mengungkapkan bahwa:
Kalau secara umum kita model pembelajaranya biasa berbasis
inkuiri. Jadi siswa kita paksa untuk mencari sendiri permasalahan
per bab agar anak-anak ini mau membaca. Kalau saya sering juga
suruh membuat apa namanya? ya maping pemetaan dalam
pembelajaran itu sebagai tugas individu. Kalau untuk tunanetra
model pembelajarannya ya kita cenderung ke kontekstual, terus
kemudian kan mereka juga ada fasilitas laptop jadi bisa
memanfaatkan laptopnya.69
Menurut Istirokah Harum Rahmawati bahwa model yang biasa
beliau gunakan adalah model inquiry untuk yang umum sedangkan untuk
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siswa yang tunanetra biasa menggunakan model kontekstual. Hal tersebut
juga dikatakan oleh Setia Agustin kelas XII IPS yang mengatakan bahwa:
Biasanya Bu Arum itu kalau menjelaskan dengan cara siswa
disuruh mencari materi terlebih dahulu dan terkadang juga dengan
model seperti mengkaitkan antara materi dengan kehidupan
nyata.70
Dari yang dikatakan Setia Agustin bawasanya model pembelajaran
yang digunakan oleh Istirokah Harum Rahmawati adalah siswa disuruh
mencari materi terlebih dahulu dan biasanya menggunakan model seperti
mengkaitkan antara materi dengan kehidupan nyata biasa disebut dengan
model pembelajaran kontekstual.

2. Problematika Dari Model Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fikih
Bagi Siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo

Setiap proses pembelajaran yang berlangsung pasti tidak terlepas
dari beberapa masalah di dalamnya, baik itu sedikit maupun banyak.
Begitu juga yang terjadi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang ada
siswa tunanetranya tentunya ada masalah yang dihadapi, karena yang
terlibat dalam proses pembelajaran tidak hanya siswa biasa melainkan juga
ada siswa yang tunanetra. Hal tersebut seperti yang diungkapakan oleh
Sarlan selaku Kepala sekolah, beliau mengungkapkan bahwa;
Disini itu kurang fasilitas masak saya minta guru aja gak ada
sampai sekarang dari ke kemenag suruh kediknas dari kediknas
suruh kemenag lagi. Selain itu saya minta braile juga sulit karena
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minimnya dana tapi alhamdulilah tahun ini dapat sumbangan braile
jadi bisa dimanfaatkan untuk siswa tunanetra.71
Menurut Sarlan bahwa di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini
memiliki masalah di fasilitas sarana prasarana dan juga tenaga pendidik
seperti kekurangan guru yang berkompeten untuk siswa tunanetra.
Sedangkan dalam model pembelajaranya menurut Istirokah Harum
Rahmawati masalah yang biasa beliau hadapi saat pembelajaran dikelas
inklusif adalah ketika kurangnya wawasan dari siswa tentang materi yang
diajarkan maka beliau mengintruksikan siswa untuk browsing ke internet
tentang materi yang sedang diajarkan. Dalam hal ini siswa tunanetra
memiliki kesulitan dalam hal mengoperasikan handphonenya karena
dengan keterbatasan yang dimiliki oleh siswa tunanetra, dilain sisi model
pembelajaran beliau adalah inquiry jadi semua siswa di suruh untuk
menggali informasi tentang materi yang diajar. Seperti yang beliau
ungkapkan bahwa:

Kalau tunanetra ya mereka untuk browsing atau untuk pencerahan
pengetahuan memang kurang ya daripada siswa normal lainnya
jadi kita masalahnya ya kurang banyaknya wawasan bagi mereka.72
Hal tersebut juga dikatakan oleh Setia Agustin siswa tunanetra
yang memiliki hambatan ketika browsing . Dia mengatakan bahwa:
Hambatanya kalau saya kurang materi gini maksutnya biasanya
suruh browsing la kesulitannya saat mencari ketika browsing .73
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Selain permasalahan ketika browsing mencari materi, Istirokhah
Harum Rahmawati juga menyebutkan bahwa hambatan yang ditemui
adalah dalam hal penugasan mind mapping. Hal tersebut diungkapkan oleh
Istirokhah Harum Rahmawati bahwa:
Penugasan yang mereka memiliki hambatan yang terutama saat
saya menyuruh membuat mind mapping karena harus tulis tangan.74
Selain itu di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo juga ditemukan
masalah tentang kesulitan menulis materi yang disampaikan dan kesulitan
tentang mengingat materi yang telah disampaikan. Seperti halnya yang
diungkapakan oleh Yushafat bahwa:

Ya hambatannya itu membedakan siswa yang inklusi dengam
siswa biasa itu kan jelas kebutuhannya berbeda maksutnya
kebutuhan dalam proses pembelajarannya bukan keilmuannya tapi
penyampaian dalam materinya kan akan berbeda dan mungkin
lebih telaten. Mungkin dalam kelas saat saya menjelaskan siswa
biasa mudah faham tapi anak yang tunanetra itu mengintanya yang
sulit itu menurut saya hambatannya, kan anak unanetra untuk
menulis itukan sulit karena terlalu banyak materi dalam saya
menjelaskannya.75
Hal serupa juga dikatakan oleh Nisfu Laila Mahmudah terkait
masalah susahnya mengingat. Dia mengatakan bahwa;
Hambatannya dari saya sendiri soalnya sering lupa hehe.76

Berbeda dengan Nisfu Laila Mahmudah yang memiliki hambatan
mengingat, Ayu Fajar Lestari memiliki hambatan kesulitan menulis saat
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didekte walaupun sudah menggunakan media laptop yang telah diberi
aplikasi suara. Seperti yang dia katakan bahwa;
Kesulitannya itu biasanya yang tidak mempunyai laptop itu sering
tertinggal materi saat didekte kan disuruh menulis, menulis braile
kan lambat sedangkan pada saat mendektekan itu ada yang cepat
dan ada yang lambat. Wong yang punya laptop seperti saya aja
sering tertinggal apalagi yang mrnggunakan braile.77

Hal yang sama juga dikatakan oleh Setia Agustin yang mengatakan
bahwa:
Ya kesulitannya itu saat menulis apalagi saat ada tugas
mapping. Selain saat tugas saya juga sering tertinggal menulis saat
materi didektekan. Makanya yang paling utama bagi saya dalam
pembelajaran adalah laptop bicara karena dengan alat tersebut yang
membantu saya dalam hal pembelajaran setelah itu baru saya
kadang-kadang juga menggunakan braile saat menulis.78
Memang di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, media yang sering
digunakan oleh siswa tunanetra adalah laptop setelah itu baru yang tidak
punya laptop menggunakan braile saat menulis materi yang sedang
diajarkan.

3. Strategi Guru Dalam Mengatasi Problematika Model Pembelajaran
Pada Mata Pelajaran Fikih Bagi Siswa Tunanetra di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo

Seorang guru bagi peserta didik adalah orang tua, teman, dan
sahabat. Guru adalah pusat perhatian peserta didik, dimana segala ucapan
77
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dan tingkah laku guru akan menjadi contoh untuk mereka. Di dalam kelas
bagaimana guru mengelola kelas akan sangat berpengaruh terhadap
jalannya pembelajaran.

Dari masalah-masalah yang timbul pada saat proses pembelajaran
berlangsung seorang guru harus mempunyai cara untuk mencari jawaban
dari masalah-masalah tersebut. Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam
penerapan model pembelajarannya juga terjadi hambatan yang dihadapi
untuk mengatasi hambatan tersebut ada strategi yang duterapkan. Seperti
halnya yang dikatakan oleh Yushafat bahwa:

Untuk mengatasi masalah tentang kesulitan menerima pelajaran
dan mengingat materi pembelajaran disini saya biasanya
mendatangi secara langsung siswa yang tunanetra mas dengan
memberikan bimbingan khusus menanyakan mana yang masih
sulit dipahami jadi saya menjelaskan kembali sedangkan untuk
siswa yang mengalami kesulitan mengingat saya biasanya saat
menjelaskan materi pelajaran saya sering mengulang-ulang materi
tersebut mas.79
Menurut Yushafat saat ada masalah tentang kesulitan menerima
materi pelajaran dan kesulitan mengingat pelajaran salah satu strategi yang
digunakan guru di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah dengan
melakukan bimbingan secara khusus dengan mendatangi siswa yang
berkebutuhan khusus tersebut secara langsung menjelasakan mana yang
belum paham serta dalam hal mengingat pelajaran guru menggunakan
strategi dengan mengulang-ulang materi pembelajaran.
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Hal tersebut juga diungkapkan oleh Adenia Febrianti siswa
tunanetra kelas X. Dia mengatakan:

Biasanya saat pembelajaran kalau ada yang belum faham pak yus
biasanya mendatangi saya menanyakan sudah faham atau belum
setelah itu kalau belum faham pak yus menjelaskannya kembali.80
Strategi yang serupa juga digunakan oleh bu Istirokah Harum
Rahmawati beliau mengungkapkan bahwa biasanya menggunakan strategi
dengan bimbingan khusus dengan mendatangi siswa tunanetra tersebut
karena menurut beliau strategi tersebut efektif untuk siswa tunanetra. Hal
tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan
Istirokah Harum Rahmawati beliau mengungkapkan;

Kita strateginya untuk mengatasi masalah kesulitan dalam
pelaksanaan model pembelajaran biasanya menggunakan cara
privat soalnya untuk kelas XII hanya ada satu anak jadi kita ada
pembelajaran tersendiri jadi ketika anak-anak yang normal kita
berikan tugas kemudian kita mendekat ke anak tunanetra kemudian
kita briving lebih dalam lagi tentang pembelajaran sambil
menjelaskan atau bahkan mendekte yang perlu mereka tulis.81
Istirokah Harum Rahmawati juga menjelaskan apabila ada siswa
yang tunanetra mengalami kesulitan menulis maka beliau menggunakan
strategi dengan mendekte siswa tunanetra tersebut dengan mendampingi
disampinya langsung. Hambatan lainnya adalah saat beliau memberikan
tugas untuk membuat mind mapping banyak siswa tunanetra yang
memiliki kesulitan dalam mengerjakannya maka Istirokah Harum
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Rahmawati memiliki cara tersendiri dalam mengatasinya seperti yang
beliau ungkapkan dalam wawancara bahwa:

Dikasih tugas berupa kita kasih ulasan seperti itu baru setalah itu
meringkas secara lisan seperti laporan langsung ke saya..82

Jadi apabila ada masalah dalam hal penugasan Istirokah Harum
Rahmawati memiliki strategi berupa diberi penugasan berupa membuat
laporan

langsung

yang

mempermudah

siswa

tunanetra

untuk

mengerjakannya. Hal tersebut juga dikatakan oleh Setia Agustin siwa
tunanetra kelas XII dia mengatakan bahwa:
Biasanya bu Harum kalau kasih tugas kepada seluruh siswa tetapi
siswa tunanetra kesulitan mengerjakannya, bu harum memberi
solusi berupa tugas yang mampu saya kerjakan.83
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BAB V
PEMBAHASAN
A. Analisis Data Tentang Implementasi Model Pembelajaran Pada Mata
Pelajaran Fikih Bagi Siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo
Fikih menurut istilah syara’ adalah memahami sesuatu yang bisa
menjadikan sahnya ibadah dan mu’amalah. Fikih sangatlah penting dalam
kehidupan sehari-hari oleh karena suatu keharusan bagi umat islam untuk
mempelajari dan memahami fikih. Dalam mempelajari fikih bagi siswa
tunanetra diperlukan pemahaman individual, keuletan dalam hal praktik serta
dalam pembelajarannya juga memerlukan model-model pembelajaran yang
cocok atau spesifik dan berbeda dengan siswa yang normal lainnya.
Menurut Arends, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau
suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan
pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Menurut Joyce
model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas.
O’Neil menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan
pendidikan masyarakat agar semua anak berkelainan dilayani di sekolahsekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
Penyelengaraan pendidikan yang ada siswa tunanetra menuntut pihak sekolah
melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana
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pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan
individu peserta didik.
Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini menyelenggarakan sistem
pendidikan yang memiliki siswa yang normal dan siswa penyandang
tunanetra dalam satu kelas, akan tetapi dalam hal penerapan, persiapan serta
dalam hal model pembelajarannya di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini
tidak jauh berbeda antara siswa normal dengan siswa penyandang tunanetra.
Dari pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa penerapan pembelajaran
yang ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo belum sesuai dengan konsep
pembelajaran yang ada siswa normal dan siswa tunanetra. Dapat dilihat dari
kurikulum yang diterapkan bahwa kurikulum yang diterapkan di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo sama dengan kurikulum untuk siswa normal
padahal untuk kurikulum yang diterapkan harus dimodifikasi agar dapat
memudahkan siswa yang penyandang tunanetra dalam hal pembelajarannya.
Selain itu dari segi persiapan pembelajarannya guru membuat RPP akan
tetapi RPP tersebut tidak ada pembedaan antara siswa normal dengan siswa
yang memiliki kebutuhan khusus ssehingga dalam hal proses belajar
mengajarnya terjadi hambatan yang dialami..
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam pembelajarannya sehari-hari
siswa yang normal dengan siswa yang berkebutuhan khusus belajar dalam
satu ruang kelas dan dalam penerapan pembelajarannya menggunakan
kuriklum yang sama. Akan tetapi dalam kegiatan proses belajar mengajar
yang membedakan antara siswa normal dengan siswa penyandang tunanetra
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adalah dari cara pendekatan yang dilakukan oleh guru pada saat
berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa MA Muhammadiyah
1 Ponorogo termasuk menggunakan model kelas yang reguler yakni anak
berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus
sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
Akan tetapi dalam kurikulum haruslah menganut fleksibitas kurikulum yaitu
fleksibel waktu, materi dan penilaiannya. Yang dimaksud fleksibel waktu
adalah guru harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya dalam proses
penyampaian materi sedangkan fleksibel materi disini guru tidak harus
terlebih dahulu menenkankan pada materi pelajaran, tetapi yang paling
penting adalah bagaimana memberikan perhatian penuh pada kebutuhan anak
didik dan yang dimaksud denga fleksibel penilaian adalah penilaian
disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
Dalam hal model pembelajaran Agus Suprijono menyebutkan macammacam model pembelajaran dapat dibagi menjadi empat yaitu model
pembelajaran berbasis langsung, model pembelajaran cooperative, model
pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran kontekstual.
Dalam hal pembelajaran sehari-hari guru di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo ini menggunakan model pembelajaran kontekstual, kooperatif dan
inquiry. Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa MA Muhammadiyah 1
Ponorogo menggunakan model pembelajaran inquiry yakni siswa diajak
untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar dengan mencari materi
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pelajaran fikih terlebih dahulu sebelum masuk dalam pembahasan materi.
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru fikih dalam
model pembelajaran ini siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo biasanya
disuruh browsing di internet terlebih dahulu guna untuk mencari materi yang
akan diajarkan. Akan tetapi dalam implementasinya peneliti melihat model
pembelajaran inquiry tersebut kurang efektif untuk siswa yang berkebutuhan
khusus karena siswa yang berkebutuhan khusus memiliki hambatan dalam hal
mencari materi untuk kegiatan belajar mengajar.
Selain itu model pembelajaran yang diterapkan di MA Muhammdiyah
1 Ponorogo adalah model kontekstual, model ini dikira cocok karena dalam
proses belajar mengajar mengajak siswa

unuk mengaitkan materi

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga membuat siswa akan
memiliki antusias tinggi dalam belajar pelajaran fikih apalagi fikih adalah
pelajaran yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari.
Selain dengan model kontekstual MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
juga menggunakan model kooperatif yakni melatih siswa untuk bekerja sama
dengan kelompoknya masing-masing. Berdasarkan obeservasi yang peneliti
lakukan dengan model ini guru tidak membedakan siswa yang tunanetra
dengan siswa biasa karena dalam pembentukan kelompok diacak jadi antara
siswa tunanetra dengan siswa biasa bisa saja satu kelompok dan guru dapat
melihat kerja sama yang dilakukan.
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B. Analisis Data Tentang Problematika Dari Model Pembelajaran Pada
Mata Pelajaran Fikih Berbasis Inklusif Bagi Siswa Tunanetra di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo

Dalam setiap setiap proses pembelajaran yang dilakukan pasti tidaklah
selalu berjalan dengan lancar. Di dalam setiap pembelajaran pasti ada
berbagai masalah yang mengganggu, menghambat, mempersulit atau bahkan
mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Dimyati dan Mudjiono menjelaskan bahwa hambatan dalam
pembelajaran di kelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan karena faktor
intern (faktor yang ada dalam diri siswa) dan hambatan karena faktor ekstern
(faktor dari luar diri siswa).
1) Hambatan karena faktor intern
Dimyati dan Mudjiono berpendapat bahwa hambatan karena
faktor intern merupakan hambatan yang datang dari dalam diri siswa,
diantaranya hambatan tersebut adalah sebagai berikut:
a) Sikap terhadap belajar
b) Motivasi belajar
c) Konsentrasi belajar
d) Mengolah bahan belajar
f) Menyimpan perolehan hasil belajar
g) Menggali hasil belajar yang tersimpan
h) Kemampuan unjuk hasil belajar
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i) Rasa percaya diri siswa
j) Intelegensi dan keberhasilan belajar
k) Kebiasaan belajar
l) Cita-cita siswa
2) Hambatan karena faktor Ekstern
Dimyati & Mudjiono berpendapat bahwa hambatan karena faktor
ekstern antara lain:
a) Guru sebagai pembina siswa belajar
b) Prasarana dan sarana pembelajaran
c) Kebijakan penilaian
d) Lingkungan sosial siswa di sekolah
e) Kurikulum sekolah
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam hal penerapan model
pembelajaran memiliki hambatan/masalah yaitu kurangya Fasilitas sarana
prasarana, kesulitan mencari materi pelajaran, kesulitan dalam mengingat
pelajaran.
Dari data tersebut peneliti menganalisis problomatika yang dihadapi
oleh guru dan murid MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam penerapan
model pembelajaran fikih berbasis inklusi bisa datang dari faktor intern dan
faktor ekstern. Dari faktor intern seperti mengolah bahan belajar/mencari
materi belajar dan Menyimpan perolehan hasil belajar/mengingat pelajaran
yang telah disampaikan. Sedangkan dari faktor ekstern MA Muhammadiyah
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memiliki hambatan dalam hal sarana prasana pembelajaran yang masih
kurang.
1) Kurangya Fasilitas Sarana prasarana
Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini fasilitas untuk siswa yang
tunanetra memang bisa dinyatakan kurang mulai dari buku braile,
media pendidikan yang digunakan saat pembelajaran. Data tersebut
peneliti peroleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada
siswa tunanetra yang mengatakan bahwa siswa tunanetra tidak
semuanya memiliki buku braile maupun media yang mendukung
dalam proses pembelajaran. Selain itu tenaga pendidik yang kompeten
dalam mengajar siswa kebutuhan khusus juga kurang.
2) Kesulitan mencari materi pelajaran
Siswa penyandang tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
salah satunya memiliki hambatan dalam hal mencari materi pelajaran
karena dalam proses pembelajaran yang digunakan adalah model
pembelajaran yang memaksa siswa untuk aktif dalam hal mencari
materi yang akan dibahas. Kerena keterbatasan yang dimiliki maka
siswa penyandang tunanetra disini mengalami kesulitan saat
mengikuti model pembelajaran yang seperti itu atau biasanya disebut
dengan model pembelajaran inquiry.
3). Kesulitan dalam mengingat pelajaran
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Dalam hal proses belajar mengajar ada salah satu siswa
penyandang tunanetra yang memiliki hambatan dalam hal mengingat
pelajaran. Hal seperti ini bisa dikarenakan saat proses belajar
mengajar tidak memperhatikan atau dalam proses belajar mengajar
guru menyampaikan materi terlalu cepat.
4) Kesulitan saat menulis materi
Pada saat proses belajar mengajar yang menjadi hambatan siswa
tunanetra adalah kesulitan menulis karena saat pembelajaran materi
yang diberikan terlalu banyak dan cepat sehingga siswa tunanetra
yang memiliki keterbatasan tertinggal dalam hal menulis.
5) Kesulitan dalam hal penugasan
Pada saat pembelajaran yang menjadi hambatan adalah saat guru
memberikan tugas yang menyulitkan siswa tunanetra seperti tugas
membuat mind mapping karena siswa tunanetra memiliki kesulitan
dengan model penugasan seperti itu.

C. Analisis Data Tentang Strategi Guru Dalam Mengatasi Problematika
Model Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fikih Berbasis Inklusif Bagi
Siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Guru adalah pengajar yang mendidik ia tidak hanya mengajar di
bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik,
sebagai pendidik seorang guru harus memusatkan perhatian untuk
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membentuk kepribadian siswa, ksusunya membangkitkan semangat belajar
sehingga ketika menemui kesulitan siswa tidak patah semangat tatpi terus
berusaha memperbaiki diri untuk menatap masa depan dengan optimis.
Hal utama yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran adalah
meliputi model pembelajaran, media pembelajaran, penguasaan materi dan
faktor lainnya. Namun dengan kemampuan dalam hal mengajar seorang guru
yang berkualitas tentu akan berusaha untuk mengatasi problem tersebut
sehingga upaya proses pembelajaran akan tercapai dan berhasil.
Berkenaan dengan problematika model pembelajaran yang telah
dijelaskan diatas guru fikih di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memberikan
solusi/strategi tersebut diantaranya;
1) Melakukan bimbingan khusus
Salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam mengatasi
problema kesulitan mencari bahan ajar atau mengolah bahan ajar
dalam model pembelajaran fikih ialah dengan menggunakan
bimbingan khusus dengan mendatangi siswa tunanetra untuk
menanyakan tentang materi yang telah disampaikan apakah dalam hal
penyampaian materi ada yang belum dipahami atau belum jelas,
Karena dalam hal ini siswa tunanetra memiliki hambatan dalam
penerapan model pembelajaran yang dirapkan oleh guru, misalnya
seperti model pembelajaran inquiry yang diterapkan oleh guru tersebut
maka disini tunanetra memiliki kesulitan dalam hal model tersebut.
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Oleh karena itu cara atau strategi bimbingan khusus sangat dibutuhkan
oleh siswa tunantera dalam hal pembelajaran seperti ini.
2) Melakukan penjelasan secara berulang-ulang
Selain menggunakan bimbingan khusus di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo untuk mengatasi hambatan mengenai kesulitan mengingat
pelajaran guru menggunakan strategi dengan melakukan penjelasan
materi secara berulang-ulang sehingga diharapkan siswa yang
memiliki hambatan kesulitan mengingat pelajaran dapat mengingat
pelajaran tersebut setalah guru mengukang materi pelajaran tersebut.
3) Mendekte siswa yang kesulitan menulis
Salah

satu

problem

yang

dihadapi

siswa

tunanetra

di

MAMuhammadiyah 1 Ponorogo adalah kesulitan menulis. Dari data
yang dipaparkan pada bab empat siswa tunanetra mengeluh
bawasanya siswa tunanetra pada saat pembelajaran saat menulis
materi mereka ketinggalan dengan siswa biasanya. Maka dari itu guru
menawarkan strategi dengan mendekte siswa tunanetra tersebut pada
saat ada waktu luang dalam pembelajaran.
4) Memberikan penugasan berupa mempresentasikan materi secara
langsung ke guru
Selain dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut dalam
mengatasi problem mengenai penugasan di MA Muhammadiyah
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menerapkan

strategi

berupa

memberikan

penugasan

berupa

mempresentasikan materi secara langsung ke guru, hal tersebut
diungkapkan oleh Istirokah Harum Rahmawati ketika peneliti
melakukan wawancara. Selain itu ketika peneliti melakukan observasi
peneliti melihat penerapan penugasan tersebut yaitu ketika seluruh
siswa diberi tugas berupa membuat mind mapping tentunya siswa
penyandang tunanetra memiliki kesulitan dalam hal menulis oleh
karena Harum memberikan tugas berupa mengulang penjelasan yang
telah di presentasikan oleh temannya dan di jelaskan kembali kepada
Harum secara langsung. Dengan cara tersebut dapat memudahkan
siswa penyandang tunanetra dalam hal penugasan yang bersifat
menulis.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Implementasi model pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi siswa
tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dimulai dengan guru
mempersiapkan

perangkat

pembelajaran

seperti

membuat

RPP,

mempersiapkan media pembelajaran dan menyiapkan evaluasi pembelajran
selanjutnya

dalam

penerapan

model

pembelajarannya

di

MA

Muhammadiyah 1 Ponorogo menggunakan model pembelajaran kontekstual
dengan guru menjelaskan materi pelajaran kemudian guru mengkaitkan
dengan kehidupan sehari-hari agar siswa dapat memahami, model
pembelajaran kooperatif dengan siswa diajak bekerja sama dalam satu
kelompok kecil dan guru membedakan siswa yang memiliki kemampuan
akademik yang berbeda-beda untuk menyelesaikan tugas-tugas yang
diberikan oleh guru dan model pembelajaran inquiry yakni siswa dituntut
untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan mencari materi terlebih
dahulu setelah itu baru di bahas bersama-sama.
2. Problematika yang dihadapi oleh MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam
penerapan model pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi siswa
tunanetra adalah mencari materi belajar, kesulitan menulis, menyimpan
perolehan hasil belajar/mengingat pelajaran yang telah disampaikan,
kesulitan dalam hal penugasan, tenaga pendidik untuk siswa tunanetra yang
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kurang berkompeten dan sarana prasana pembelajaran yang juga masih
kurang.
3. Strategi yang digunakan guru di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam hal
menangani problem, hambatan ataupun masalah dalam penerapan model
pembelajaran pada mata pelajaran Fikih bagi siswa tunanetra adalah dengan
menggunakan bimbingan khusus terhadap siswa tunanetra, melakukan
penjelasan berulang-ulang, mendikte siswa tunanetra yang memiliki
kesulitan menulis, memberikan penugasan berupa mempresentasikan materi
secara langsung ke guru.
B. Saran
Beberapa saran yang peneliti ajukan berdasarkan penelitian ini diantaranya
adalah:
1. Bagi Sekolah
Untuk lembaga sekolah diharapkan untuk meningkatkan kualitas sekolah
melalui model pembelajaran yang digunakan guru untuk siswa tunanetra
dalam mencetak generasi yang berprestasi dan bermutu.
2. Bagi Kepala sekolah
Kepala sekolah diharapkan dapat menambah tenaga pendidik yang sesuai
dengan kebutuhan siswa tunanetra guna untuk lebih dapat memahami
pskilogis maupun teknisi siswa tunanetra dalam melakukan aktifitas belajar
dan dapat menambah sarana prasarana belajar atau alat yang dapat
membantu siswa tunanetra dalam belajar
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3. Bagi Guru
Guru diharapkan bisa lebih mengetahui model pembelajaran yang cocok
untuk siswa tunanetra, sehingga siswa tunanetra dapat belajar secara
maksimal dan mendapat prestasi yang lebih baik.
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