
 
 

 
 

IMPLEMENTASI KURIKULUM K13 DALAM 

PEMBELAJARAN 

 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI SISWA 

TUNANETRA  

DI MA MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO 

  

SKRIPSI 

                               

 

 

  

 

OLEH: 

ANGGITTA WINDI PRI BADIYANTI 

NIM : 210315295 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

PONOROGO 

2019 

  



 
 

 
 

 

ABSTRAK 

 

Windi, Anggitta Pri Badiyanti. 2019. Implementasi K13 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi 

Siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Arif Rahman Hakim, M.Pd. 
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MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

merupakan sekolah inklusi di Ponorogo, yang 

memiliki siswa tunanetra kurang lebih 7 siswa. 

Meskipun sarana prasarana sekolah inklusi masih 

kurang, layanan pembimbing khusus untuk siswa 

tunanetra belum ada dan media pembelajaran yang 

khusus untuk siswa tunanetra belum tercukupi, tapi 

itu semua tidak menghambat mereka untuk tetap 

melanjutkan kemajuan prestasinya, Kurikulum yang 

digunakan sama dengan kurikulum siswa normal 

lainya, yaitu kurikulum 2013. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mendeskripsikan Perencanaan K13 dalam 

pembelajaran PAI pada siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo (2) Untuk 

mendeskripsikan Proses Implementasi K13 dalam 

pembelajaran PAI pada siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo (3) Untuk 

mendeskripsikan Evaluasi Implementasi K13 dalam 



 
 

 
 

pembelajaran PAI pada siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo   

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam 

pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai 

teknik pengumpulan datanya. Dan teknik yang 

dipilih dalam analisis data adalah triangulasi. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: (1) Perencanaan K13 dalam 

pembelajaran PAI pada siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu merupakan 

sebuah keputusan yang diambil untuk melakukan 

tindakan agar selama penyelenggaraan sistem 

pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien tanpa 

membedakan latar belakang siswa. (2) Proses 

implementasi kurikulum 2013 dalam Pembelajaran 

PAI bagi siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo yaitu dilakukan dengan menggunakan 

metode ceramah sebagai metode utama, dengan 

harapan siswa yang berkebutuhan khusus tidak 

merasa berbeda dengan siswa normal lainnya.(3) 

Evaluasi implementasi kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran PAI di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo dilakukan untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan kurikulum 2013 sehingga dapat 

diketahui bahwa siswa berkebutuhan khusus mampu 

mengikuti kemampuan dari siswa  normal lainnya.  

  



 
 

 
 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

  

  



 
 

 
 

  

  

  



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting dalam 

kemajuan dan pengembangan suatu bangsa. Misi 

pendidikan yakni untuk menyiapkan manusia dan 

masyarakat agar memiliki kemampuan memahami, 

menghayati, mengamalkan dan mengembangkan secara 

terus menerus nilai-nilai budaya yang mengutamakan 

kemandirian dan keunggulan dalam kehidupan 

bermasyarakat, serta menjaga kesatuan dan persatuan 

bangsa. Pendidikan tersebut juga merupakan hak bagi 

semua orang tidak memandang perbedaan dari sudut 

pandang agama, ras, suku, fisik maupun bangsa.   

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang pendidikan Nasional, bahwa Negara 

memberikan jaminan sepenuhnya kepada ABK atau anak 



 
 

 
 

luar biasa berhak pula memperoleh kesempatan yang 

sama dengan anak-anak lainnya dalam pendidikan. 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga Negara 

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pendidikan. Dengan demikian ABK seperti, Tunanetra, 

Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, dan 

anak-anak yang mengalami kesulitan belajar lainnya juga 

memiliki kesempatan  yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan. 

Anak berkelainan atau anak luar biasa adalah 

anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan dari 

rata-rata anak normal dalam aspek fisik, mental dan 

sosial, sehingga untuk pengembangan potensinya perlu 

layanan pendidikan khusus sesuai dengan 

karakteristiknya. Untuk membantu anak berkelainan 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan antara lain 



 
 

 
 

kasih sayang, layanan individual, kesiapan, keperagaan, 

motivasi, belajar dan bekerja kelompok, keterampilan, 

penanaman dan penyempurnaan sikap. Anak yang 

mengalami gangguan penglihatan dapat didefinisikan 

sebagai anak yang rusak penglihatanya, yang walaupun 

dibantu dengan perbaikan, masih mempunyai pengaruh 

yang merugikan bagi anak yang bersangkutan.1 

Salah satu dari model pelayanan pendidikan anak 

tunanetra adalah sekolah inklusi atau pendidikan terpadu. 

Yaitu sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan 

khusus, artinya sekolah inklusi ini sekolah yang 

menggabungkan penyelenggaraan pedidikan anak 

berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Sama 

seperti halnya dengan pendidikan terpadu yaitu suatu 

program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 

                                                           
1 Jati Rinarki Atmaja, Pendidikan dan bimbingan Anak 

Berkebutuhan Khusus (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2018),22. 

  



 
 

 
 

dengan anak normal yang diselenggarakan secara 

bersama-sama dalam satuan pendidikan yang 

bersangkutan disekolah reguler dengan menggunakan 

kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang 

bersangkutan. Bentuk layanan pendidikan terpadu adalah 

sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

anak berkebutuhan khusus untuk belajar dengan anak 

normal di sekolah umum.   

Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah 

kurikulum, tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan 

sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang 

diinginkan. Kurikulum harus bisa memberikan arahan 

atau patokan keahlian kepada peserta didik sesuai dengan 

perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

canggihnya teknologi, selain itu kurikulum berkembang 

sejalan dengan perkembangan teori dan praktik 

pendidikan. Kementerian pendidikan dan kebudayaan 



 
 

 
 

mengeluarkan kebijakan implementasi kurikulum 2013 

untuk semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD, 

SMP, dan SMA. 

Kurikulum 2013 adalah sebuah sistem atau 

pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa 

disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman dan 

pengetahuan yang luas kepada peserta didik. Kurikulum 

2013 lebih menekankan kepada pendidikan karakter 

terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi pondasi 

bagi tingkat selanjutnya. Pendidikan karakter dalam 

kurikulum 2013 ini bertujuan untuk meningkatkan mutu 

dalam proses pembelajaran dan hasil pendidikan yang 

lebih mengarah kepada budi pekerti dan akhlak peserta 

didik secara baik, dan seimbang dengan standart 

kompetensi kelulusan dari setiap satuan pendidikan. Dan 

dalam implementasi kurikulum 2013 pendidikan karakter 

dapat dimasukkan dalam seluruh bidang studi yang 



 
 

 
 

terdapat dalam kurikulum. Contohnya pada materi yang 

bersangkutan dengan norma dan nilai-nilai lalu bisa 

dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang harus di 

mengerti betul oleh peserta didik. 

Implementasi kurikulum 2013 ini diharapkan 

dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan 

inovatif. Karena kurikulum ini berbasis karakter dan 

kompetensi, yang secara konseptual memiliki beberapa 

keunggulan. Pertama, kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan yang bersifat alamiah (konseptual). Dalam 

hal ini peserta didik merupakan subjek dan proses belajar 

secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami 

berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer 

pengetahuan (transfer of knowledge). 

Kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter 

dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan 



 
 

 
 

kemampuan-kemampuan lain. Maksudnya mampu 

mengkolaborasi penguasaan ilmu pengetahuan keahlian 

tertentu dalam pekerjaan, kemampuan memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta 

pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan 

secara optimal berdasrkan standart kompetensi tertentu. 

Ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran 

tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat 

menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang 

berkaitan dengan keterampilan. 2 

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan 

kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai 

kritikan dan saran terhadap kurikulum 2006 atau 

Kurikulum KTSP, serta sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan dunia kerja maupun pendidikan. Kurikulum 

2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

                                                           
2 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 

2013 (Bandug: PT Remaja Rosdakarya,2017), 164. 



 
 

 
 

mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam 

penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan 

dalam haluan Negara. Sangat besar harapan pemerintah 

dengan adanya implementasi kurikulum 2013 ini mampu 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh dunia pendidikan atau pun dunia kerja 

sekarang ini.  

Perbedaan esensial dari kurikulum 2013 dengan 

KTSP 2006. Jika dalam KTSP tiap mata pelajaran 

diajarkan dengan pendekatan yang berbeda, dan juga 

dengan adanya Ulangan Harian (UH), Ujian Tengah 

Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) 

sebagai cara evaluasi pembelejaran dengan menggunakan 

Kurikulum KTSP. Sedangkan Kurikulum 2013 

pendekatan scientific 5M bukanlah satu-satunya metode 

saat mengajar dan apabila digunakan maka susunanya 

tidak harus berurutan. Dan perubahan terminologi 



 
 

 
 

Ulangan Harian (UH) menjadi Penilain Harian (PH), 

Ujian Akhir Semester (UAS) menjadi Penilaian Akhir 

Semester untuk semester 1 dan Penilaian Akhir Tahun 

(PAT) untuk semester 2. KTSP, mata pelajaran dirancang 

berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri 

sedangkan kurikulum 2013, mata pelajaran dirancang 

terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi 

dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Dan 

yang terakhir KTSP yaitu mata pelajaran tertentu 

mendukung kompetensi tertentu, Kurikulum 2013 tiap 

mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, 

keterampilan dan pengetahuan).3 

Pendidikan dan Kurikulum merupakan salah satu 

faktor penunjang yang tepat untuk mengembangkan 

sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. 

Karena sangat penting bagi sumber daya manusia pada 

                                                           
3 Ibid., 169. 



 
 

 
 

saat ini memiliki kualitas yang unggul untuk menghadapi 

era globalisasi yang terus berjalan, disadari atau tidak era 

globalisasi telah menuntut untuk merubah segala aspek 

kehidupan manusia. Yang paling pertama diinginkan oleh 

manusia untuk memenuhi beberapa tujuan pendidikan 

adalah mendapatkan keslain, kesempatan mengenyam 

pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak asasi 

yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak 

terkecuali bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan 

salah satu Sekolah inklusi yang berada di wilayah 

Ponorogo. MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berdiri pada 

tahun 1978 berakreditasi B dan statusnya adalah Swasta. 

Kini MA Muhammadiyah 1 Ponorogo telah memiliki 

lingkungan sendiri jika sebelumnya menjadi 1 dengan 

lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dan di 

lingkungan yang baru ini menjadi 1 dengan Raudhatul 



 
 

 
 

Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah 

Tsanawisah (MTS), Madrasah Aliyah (MA) dengan 4 

pemimpin yang berbeda juga. MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo ini yaitu sekolah  yang menerima semua 

kalangan siswa. Tidak hanya siswa normal seperti 

biasanya akan tetapi juga menerima siswa berkebutuhan 

khusus, khususnya siswa Tunanetra yang berasal dari 

kabupaten Ponorogo maupun banyak dari luar kota juga. 

Mengenai toleransi baik teman sesama siswa dan juga 

guru-guru sangat lah baik. Karena Mereka sama sekali 

tidak membedakan satu sama lain, saling membantu, 

saling menghargai dan saling mengkasihi. 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki siswa 

tunanetra kurang lebih yang berjumlah 7 orang siswa, 

yang terbagi dalam beberapa kelas mulai dari kelas 1-3. 

Dari keseluruhan siswa tunanetra itu tentu memiliki 

kepribadian yang berebeda-beda dan memiliki kelebihan 



 
 

 
 

yang berbeda-beda pula. Dan uniknya kecerdasan mereka 

tidak ketinggalan jauh dengan teman-teman yang lebih 

normal dari mereka, bahkan ada beberapa siswa 

tunanetra yang lebih unggul dibandingkan siswa normal 

lainnya. Meskipun jika dipandang dari sarana prasarana 

sekolah inklusi yang masih kurang,  layanan pembimbing 

khusus untuk siswa tunanetra yang belum ada dan media 

pembelajaran yang khusus untuk siswa tunanetra yang 

belum terkecukupi pula. Tapi itu semua tidak 

menghambat mereka untuk tetap melanjutkan kemajuan 

prestasinya, Kurikulum yang digunakan pula sama 

dengan kurikulum siswa normal lainya. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus pada implementasi K13 dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa 

Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

 



 
 

 
 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perencanaan K13 dalam pembelajaran PAI 

pada siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo? 

2. Bagaimana Proses Implementasi K13  dalam 

pembelajaran PAI pada siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

3. Bagaimana Evaluasi Implementasi K13 dalam 

pembelajaran PAI pada siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikanPerencanaan K13 dalam 

pembelajaran PAI pada siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

2. Untuk mendeskripsikanProses Implementasi K13  

dalam pembelajaran PAI pada siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 



 
 

 
 

3. Untuk mendeskripsikan Evaluasi Implementasi K13 

dalam pembelajaran PAI pada siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam peneitian ini yaitu 

menambah khasanah keilmuwan bagi para pembaca. 

Selain itu bisa juga digunakan untuk bahan rujukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan 

keleluasaan dan kedalaman pemahaman kepada 

peneliti mengenai implementasi kurikulum 2013 

pada siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo dan juga dapat menambah wawasan 

mengenai implementasi kurikulum pada siswa 

Tunanetra khususnya di sekolah inklusi. 



 
 

 
 

b. Bagi pihak sekolah, penelitian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan masukan bagi sekolah 

untuk terus memperhatikan siswa tunanetra tanpa 

ada diskriminasi. 

c. Bagi siswa Tunanetra, dengan adanya penelitian ini 

bisa menjadikan siswa tunanetra memiliki kualitas 

yang sama dengan siswa normal dalam proses 

maupun hasil belajar.  

d. Bagi pembaca, menambah wawasan dan informasi 

mengenai sistem kurikulum pada siswa tunanetra 

khususnya di sekolah inklusif. Kemudian hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

bagi penelitian yang lain. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan 



 
 

 
 

terdiri atas enam bab, masing-masing uraian yang secara 

garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang meliputi tinjauan 

secara global permasalahan yang dibahas yaitu terdiri 

dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori yaitu merupakan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang telah ada dan relevan dengan 

focus penelitian. 

BAB III Berisi tentang metode penelitian dimana 

didalamnya membahas tentang semua kegiatan dan hasil 

kegiatan dari penelitian. 

BAB IV Berisi tentang temuan penelitian memuat 

tentang data umum dan data khusus. 



 
 

 
 

BAB V Berisi tentang pembahasan bagian ini 

memuat gagasan-gagasan peneliti terkait dengan pola-

pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap temuan-

temuan sebelumnya, penafsiran dan penjelasan dari 

temuan yang di ungkap di lapangan. 

BAB VI Berisi tentang kesimpulan dan saran, 

kesimpulan bagian kesimpulan berisi jawaban atas 

rumusan masalah atau pencapaian tujuan penelitian, 

saran saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber 

pada temuan penelitian. 

  



 
 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan tinjauan pustaka, ada 

beberapa peneliti yang membahas beberapa hal yang 

berkaitan dengan tema yang akan diteliti, adapun skripsi 

yang secara tidak langsung relevan dengan judul 

pembahasan yang akan ditulis penuli adalah: 

Pertama, Nur Yahya, dalam tesisnya yang 

berjudul “Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Islam di SD IT 

Salsabila Baiturahman Prambanan”. Fokus masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) mata 

pelajaran pendidikan agama islam di SD IT Salsabila 



 
 

 
 

Baiturahman Prambanan. Pendekatan yang digunakan 

adalah hubungan intensif dengan sumber data. Adapun 

metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. 

Selanjutnya hasil temuannya adalah bahwa 

implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) pendidikan agama islam di SD IT Salsabila 

Baiturahman Prambanan telah terlaksana sesuai dengan 

langkah-langkah, pendekatan, prinsip-prinsip, serta 

landasan operasional yang telah ditetapkan oleh BSNP. 

Dalam implementasinya telah mengadakan analisis 

konteks dan kebutuhan sekolah, sehingga mata 

pelajaran pendidikan agama islam menjadi terpadu 

dengan muatan lokal keagamaan yang telah disusun 

standar kompetensinya.4 

                                                           
4 Nur Yahya, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Islam Disekolah Dasar Islam 

Terpadu Salsabila Baiturahman Prambanan, Tesis PPS UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2008. 



 
 

 
 

Kedua, Sri Intan Wahyuni, 2012 dalam tesisnya 

yang berjudul “Implementasi Kurikulum bagi ABK 

(studi kasus sekolah Inklusi di SD Negeri Gejayen 

Yogyakarta)”. Fokus penelitiannya adalah bagaimana 

implementasi kurikulum bagi ABK di SD Negeri 

Gejayen dan apa saja yang menjadi factor pendukung 

dan penghambat terlaksanana kurikulum bagi ABK di 

SD Negeri Gejayen. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan ilmu manajeman. Adapun metode yang 

digunakan adalah deskriftif-analitik. Selanjutnya hasil 

temuannya adalah bahwa kurikulum yang digunakan 

SDN Gejayen adalah kurikulum reguler, yaitu KTSP 

yang berlaku sama bagi ABK dan anak normal lainnya. 

Landasan dari pelaksanaan kurikulum SDN Gejayen 

tetap mengacu pada Permendiknas No.70/2009 pasal 7. 

Perencanaan kurikulum bagi ABK dilakukan dengan 

membuat silabus dan RPP yang berlaku sama dengan 



 
 

 
 

anak lainnya. Adapun faktor pendukung terlaksananya 

kurikulum adanya dukungan dari berbagai pihak, 

diantaranya komite sekolah dan kerjasama guru kelas 

dengan GPK. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 

kurangnya pelatihan bagi guru reguler dalam 

menangani ABK serta kurangnya waku bagi GBK 

untuk membimbing ABK di SDN Gejayen.5 

Ketiga, Yuli Riski Amalia, mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

dengan judul “Peran Pendamping ABK Dalam 

Program Pendidikan Inklusi (studi pada pendamping 

Anak Berkebutuhan Khusus di SD Budi Mulia Seturan 

Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta)”. Fokus 

penelitian ini adalah bagaimana  kedudukan guru 

                                                           
5 Sri Intan Wahyuni, Manajamen Kurikulum Bagi ABK (Studi 

Kasus Sekolah Inklusi di SD Negeri Gejayen yogyakarta), Tesis PPS 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 



 
 

 
 

pendamping ABK dalam program pendidikan inklusi 

dan bagaimana menangani siswa tunanetra pada 

program pendidikan inklusi. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penanganan program inklusi yang 

telah diterapkan oleh pihak sekolah dengan 

pendampingan secara langsung terhadap Anak 

Berkebutuhan Khusus aitu menggunakan teknik 

pengembangan kemandirian siswa yang disesuaikan 

dengan keadaan anak. Berbeda dengan penelitain 

penulis yang meneliti tentang bentuk-bentuk teknik 

bimbingan belajar difabel tunanetra di sekolah inklusi 

MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.6 

Persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama 

                                                           
6 Yuli Rizki Amalia, Peran Guru Pendamping ABK dalam 

Program Pendidikan Inklusi: studi pada Guru Pendamping Anak 

Berkebutuhan Khusus di SD Budi Mulia Dua Seturan Kabupaten 

Sleman Yogyakarta, skripsi tidak di terbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga,2011).  



 
 

 
 

meneliti tentang kurikulum dan sama-sama penelitian 

lapangan. Perbedaannya adalah tempat penelitian, 

jenjang lembaga yang di teliti, dan pada implementasi 

kurikulumnya, aitu penelitian terdahulu hanya 

membahas mengenai manajeman kurikulum dan 

implementasi kurikulum, sedangkan peneliti akan 

membahas kurikulum lebih khusus pada mata pelajaran 

agama islam dan Implementasi Kurikulum 2013 pada 

Anak Berkebutuhan Khusus. 

B. Kajian Teori 

1. Kurikulum 

Secara etimologis, kurikulum berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari dan 

curare yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah 

kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman 

Romawi Kuno di Yunani, yang mengandung 

pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari 



 
 

 
 

dari garis start sampai garis finish. Dalam bahasa 

Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan 

manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui 

oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. 

Sedangkan kurikulum pendidikan (manhaj al-dirasah) 

dalam kamus Tarbiyah adalah seperangkat 

perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh 

lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan 

pendidikan.7 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan hasil kajian, 

                                                           
7 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2015), 230. 



 
 

 
 

diperoleh beberapa dimensi pengertian kurikulum. 

Adapun dimensi yang pertama memandang bahwa 

kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar siswa 

disekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin 

dicapai. Suatu kurikulum dapat juga menunjuk pada 

suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, 

bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan 

evaluasi. 

Dimensi yang kedua memandang bahwa 

kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, 

sistem pendidikan dan bahkan sistem masyarakat. 

Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia 

dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun 

kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi dan 

mennyempurnakannya. Suatu kurikulum juga dapat 

digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil 

persetujuan bersama antara penyusun kurikulum dan 



 
 

 
 

pemegang kebijakan pendidikan dan masyarakat. 

Dimensi yang ketiga memandang bahwa kurikulum 

sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. 

Hal ini merupakan kajian para ahli kurikulum dan ahli 

pendidikan dan pengajaran. Mereka yang mendalami 

kurikulum belajar konsep-konsep dasar tentang 

kurikulum, melalui studi kepustakaan dan berbagai 

penelitian dan percobaan, sehingga menemukan hal-

hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat 

bidang studi kurikulum.8 

Tujuan Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 

                                                           
8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 

Tahun 2013. Hlm.1-2. 



 
 

 
 

dunia, tujuan kurikulum segala sesuatu yang ingin 

dicapai. Segala sesuatu itu dapat berupa benda konkrit 

baik yang berupa barang maupun tempat, atau dapat 

juga berupa hal-hal yang sifatnya abstrak, misalnya 

cita-cita yang mungkin berupa kedudukan atau 

pangkat/jabatan maupun sifat-sifat luhur. Dengan kata 

lain tujuan dapat berupa hal-hal sederhana dapat pula 

berupa hal-hal yang komplek, sedang cara 

penyimpanan ada berbagai macam. Ada yang hanya 

dengan kegiatan fisik, tetapi ada yang dengan cara 

membuat rencana dulu, diprogramkan, mencari dana 

baru mengarahkan tenaga baik fisik maupun psikis.9 

Kurikulum Pendidikan Islam bersumber dari 

tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam 

memiliki perbedaan dengan tujuan pendidikan lain, 

misalnya tujuan pendidikan menurut paham 

                                                           
9 Ibid., 6. 



 
 

 
 

pragmatisme yang menitik beratkan pemanfaatan 

hidup manusia di dunia. Yang menjadi standar 

ukurannya pun sangat relatif, tergantung pada 

kebudayaan atau peradaban manusia. Rumusan tujuan 

pendidikan Islam adalah merealisasikan manusia 

Muslim yang beriman, bertakwa, dan berilmu 

pengetahuan yang mampu mengabadikan dirinya 

kepada sang khalik dengan sikap dan kepribadian 

bulat menyerahkan diri-Nya dalam segala aspek 

kehidupan dalam rangka mencari keridhaan-Nya. 

Kurikulum khusus merupakan kurikulum yang 

dirancang khusus untuk difabel. Kurikulum ini 

diberikan agar tunanetra dapat mengembangkan 

potensinya. Misalnya life skill yang meliputi 

kecakapan personal  (kecakapan mengenal diri) dan 

kecakapan berfikir rasional. Program khusus bagi 

tunanetra bertujuan untuk memandirikannya agar 



 
 

 
 

dapat beraktivitas dengan meminimalisasi bantuan 

orang lain, salah satunya untuk memperluas akses 

keselamatan ketika terjadi bencana.  

Rumusan tujuan pendidikan Islam sangatlah 

relevan dengan rumusan tujuan Pendidikan Nasional. 

Rumusan tujuan pendidikan Nasional adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian 

yang mampu dan mandiri dan mempunyai rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.10 

Karakteristik Kurikulum 2013 ada 5 yaitu: 

1) Mendayagunakan Keseluruhan Sumber 

Belajar, dalam Kurikulum 2013 yang 

                                                           
10 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik, 

(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2010),59-60. 



 
 

 
 

berbasis kompetensi dan karakter, 

diharapkan guru tidak lagi berperan sebagai 

aktor/aktris utama dalam proses 

pembelajaran karena pembelajaran dapat 

dilakukan dengan mendayagunakan aneka 

ragam sumber belajar. Dalam 

mendayagunakan sumber-sumber belajar, 

peserta didik memerlukan kesiapan mental 

dan kemauan, serta kemampuan untuk 

menjelajahi aneka ragam sumber belajar 

yang ada dan mungkin tidak ada.  

2) Pengalaman Lapangan, pengalaman 

Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi 

dan karakter lebih menekankan pada 

pengalaman lapangan untuk mengakrabkan 

hubungan antara guru dengan siswa. Hal ini 

diharapkan dapat memudahkan guru untuk 



 
 

 
 

mengikuti perkembangan yang terjadi 

selama siswa mengikuti pembelajaran. 

3) Strategi Belajar Individual Personal 

Kurikulum 2013 mengupayakan strategi 

belajar individual personal, karena dalam 

konteks ini tidak hanya sekedar 

individualisasi dalam pembelajaran untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan kognitif 

siswa, tetapi mencakup respons-respons 

terhadap perasaan pribadi dan kebutuhan 

pertumbuhan psikologis siswa.   

4) Kemudahan Belajar, Kemudahan belajar 

dalam Kurikulum 2013 berbasis kompetensi 

dan karakter ini diberikan melalui kombinasi 

antara pembelajaran individual personal, 

dengan pengalaman lapangan, dan 

pembelajaran secara tim (team teaching).  



 
 

 
 

5) Belajar Tuntas, Belajar tuntas merupakan 

strategi pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas dan 

diasumsikan bahwa di dalam kondisi yang 

tepat, semua siswa akan mampu belajar 

dengan baik dan memperoleh hasil belajar 

secara maksimal terhadap seluruh bahan 

yang mereka pelajari. Strategi belajar tuntas 

dapat diterapkan secara tuntas sebagai upaya 

meningkatkan mutu pendidikan, terutama 

dalam level mikro, yaitu mengembangkan 

individu dalam proses pembelajaran di 

kelas.11 

2. Siswa Tunanetra 

Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah 

anak yang memerlukan penanganan yang khusus 

                                                           
11 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 

2013., 70-77. 



 
 

 
 

karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan 

yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, 

maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 

memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa 

kemampuan baik itubersifat fisik seperti tunanetra dan 

tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autism 

dan ADHD.12 Ada beberapa istilah yang digunakan 

untuk meunjukkan keadaan anak berkebutuhan 

khusus. Istilah anak berekebutuhan khusus merupakan 

istilah terbaru yang digunakan, dan merupakan 

terjemahan dari child with special needs yang telah 

digunakan secara luas di dunia internasional, ada 

beberapa istilah lain yang pernah digunakan, 

diantaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, 

anak menyimpang, dan anak luar biasa. Ada satu 

istilah yang berkembang secara luas telah digunakan, 

                                                           
12 Dinie Ratri Desiningrum, Psikologi Anak Berkebutuhan 

Khusus, (ogyakarta:Psikosain, 2016), 1-2. 



 
 

 
 

yaitu difabel, sebenarnya merupakan kependekan dari  

difference ability.13 

Pengertian anak Tunanetra, menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat 

dan menurut literature berbahasa Inggris visually 

handicapped atau visual impaired. Pada umumnya 

orang mengira bahwa tunanetra identik dengan buta, 

padahal tidaklah demikiankarena tunanetra dapat 

diklasifikasikan kedalam beberapa kategori.14 

Anak tunanetra adalah anak berkebutuhan 

khusus yang kehilangan penglihatan sehingga 

memberikan dampak bagi perkembangan para 

penyandangnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dampak yang nyata dari tunanetra tersebut 

adalah keterbatasan atau kehilangan alat orientasi 

                                                           
13 Jati Rinarki Atmaja, Pendidikan dan bimbingan Anak 

Berkebutuhan Khusus, 5. 
14 Ibid.,21. 



 
 

 
 

yang utama, kesulitan bahkan tidak mampu untuk 

menulis dan membaca huruf serta kesulitan dalam 

melakukan mobilitas. Oleh sebab itu, anak tunanetra 

membutuhkan strategi pembelajaran dalam pendidikan 

sehingga memberikan dampak yang baik bagi 

perkembangannya. Salah satunya adalah memberikan 

keterampilan khusus agar mereka dapat melakukan 

mobilitas dengan cepat, aman dan tepat. Adapun 

macam-macam metode pendidikan yang bisa 

diterapkan bagi anak tunanetra dengan menggunakan 

fungsi pendengaran dan juga peradaban tanpa 

menggunakan indera penglihatan.  

a. Metode Ceramah 

Metode pendidikan dengan ceramah bagi anak 

tunanetra hana berupa sebuah penyampaian materi 

dengan beberapa penjelasan secara lisan. Metode 



 
 

 
 

pendidikan ini sangat tepat diterapkan bagi mereka 

anak tunanetra yang tidak bisa melihat. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab merupakan metode lanjutan 

untuk proses pendidikan dengan metode ceramah. 

Metode Tanya jawab ini bertujuan manakala guru 

ingin membuat siswa mereka turut aktif di dalam 

kelas. Metode seperti ini juga dapat diterapkan bagi 

anak tunanetra karena metode seperti ini adalah 

tambahan dari metode ceramah yang membutuhkan 

indera pendengaran. 

c. Metode Diskusi 

Metode diskusi ini bisa diterapkan bagi anak 

tunanetra karena dengan cara ini mereka bisa ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan diskusi tersebut. 

Dalam metode diskusi, kemampuan anak tunanetra 

dalam hal daya pikir guna memecahkan suatu 



 
 

 
 

persoalan lebih diutamakan. Metode diskusi ini 

juga bisa diikuti tanpa menggunakan indera 

penglihatan. 

Klasifikasi Anak Tunanetra yang didasarkan 

pada waktru terjadinya ketunanetraan, adalah sebagai 

berikut: 

a. Tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka 

yang sama sekali       tidak memiliki pengalaman 

penglihatan. 

b. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka 

telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman 

visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. 

c. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa 

remaja, mereka telah memiliki kesan-kesan visual 

dan meniggalkan pengaruh yang mendalam 

terhadap proses perkembangan pribadi. 



 
 

 
 

d. Tunanetra pada usia dewasa, pada umumnya 

mereka yang dengan segala kesadaran mampu 

melakukan latihan-latihan peyesuaian diri. 

e. Tunanetra dalam usia lanjut, sebagian besar sudah 

sulit megikuti latihan-latihan penyesuaian diri. 

f. Tunanetra akibat bawaan (Partial Sight bawaan). 

Klasifikasi Anak Tunanetra berdasarkan 

kemampuan daya penglihatan, adalah sebagai 

berikut: 

1) Tunanetra ringan (defective vision/low vision), 

yakni mereka yang memiliki hambatan dalam 

penglihatan, tetapi mereka masih dapat 

mengikuti program-program pendidikan dan 

mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang 

menggunakan fungsi penglihatan. 

2) Tunanaetra setengah berat (partially sighted) 

yakni mereka yang kehilangan sebagian daya 



 
 

 
 

penglihata, hanya dengan meggunakan kaca 

pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa 

atau mampu membaca tulisan yang bercetak 

tebal. 

3) Tunanetra berat (totally blind), yakni mereka 

yang sama sekali tidak dapat melihat. 

Meurut Hathaway, klasifikasi didasarkan dari 

segi pendidikan, adalah sebagai berikut: 

a. Anak yang memiliki ketajaman penglihatan 20/70 

atau kurang setelah memperoleh pelayanan medis. 

b. Anak yang mempunyai penyimpangan penglihatan 

dari yang normal dan menurut ahli mata dapat 

bermanfaat dengan meyediakan atau memberikan 

fasilitas pendidikan yang khusus. 

Karakteristik Anak Tunanetra, anak yang 

mengalami keterbatasan penglihatan memiliki 

karakteristik atau cirri khas. Karakteristik tersebut 



 
 

 
 

merupakan implikaasi dari kehilangan informasi 

secara visual. Karakteristik anak tunanetra yaitu: rasa 

curiga terhadap orang lain, perasaan mudah 

tersinggung, verbalisme, perasaan rendah diri, adatan, 

suka berfantasi, berpikir kritis, pemberani.15 

Pada dasarnya sejak kecil seseorang secara 

normal akan berkembang. Baik secara fisik, emosional, 

pola pikir, gaya hidup dan lainnya. Hanya saja tidak 

semuanya mampu berkembang kearah yang lebih baik. 

Dalam pengembangan kepercayaan diri seseorang harus 

mampu memahami pengembangan diri, seseorang harus 

sadar melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang 

dimilikinya sehingga bisa memaksimalkan kemampuan 

yang ada pada dirinya. Jika seseorang mengetahui apa 

saja kekurangannya, maka jangan jadikan semua itu 

hambatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Tetapi 

                                                           
15 Ibd., 23-25. 



 
 

 
 

jadikanlah kekurangan sebagai motivasi untuk menjadi 

lebih baik. Dengan menonjolkan kelebihan.16 

Derajat tunanetra berdasarkan distribusinya 

berada dalam rentangan yang berjenjang, dari yang 

ringan sampai yang berat. Berat ringannya jenjang 

ketunanetraan didasarkan kemampuannya untuk 

melihat bayangan benda. Timbulnya ketunanaetraan 

itu ada dua sebab disebabkan oleh faktor endogen dan 

faktor eksogen. Ketunanetraan karena faktor endogen, 

seperti keturunan, atau faktor eksogen seperti 

penyakit, kecelakaan, obat-obatan dan lain-lainnya.17 

3. Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

                                                           
16 Imro’atul Lathifah, “Metode Pengembangan Kepercayaan 

Diri Anak Tuna Daksa di Sekolah Luar Biasa (SLB) C Kemala 

Bhayangkari 2 Gresik,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 

Semarang, 2015), 20. 
17 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak 

Berkelainan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 31-33. 



 
 

 
 

Di dalam UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat 

(2) ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, 

jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat, antara 

lain pendidikan agama. Dan dalam penjelasannya 

dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan 

usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 

agama yang dianut oleh peserta didik yang 

bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan 

untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan nasional.18 

Di dalam GBPP PAI, bahwa Pendidikan 

Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

siswa dalam menyakini, memahami, menghayati, 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan, 

                                                           
18 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bnadung:PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 75. 



 
 

 
 

bimbingan, pengajaran dan latihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama 

lain dalam hubungan kerukunan antar umat 

beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional. 

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran pendidikan Agama Islam yaitu 

sebagai berikut:  

1) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, 

yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran 

dan/atau latihan yang dilakukan secara 

berencana dan sadar atas tujuan yang hendak 

dicapai. 

2) Peserta didik yang hendak disiapkan untuk 

mencapai tujuan, dalam arti ada yang 

dibimbing, diajari atau dilatih dalam 



 
 

 
 

peningkatan keyakinan, pemahaman, 

penghaatan dan pengamalan terhadap ajaran 

agama islam. 

3) Pendidik atau Guru Pendidikan Agama Islam 

yang melakukan kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau latihan secara sadar terhadap 

peserta didiknya untuk mencapai tujuan 

pendidikan agama islam. 

4) Kegiatan (pembelajaran) pendidikan agama 

islam diarahkan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan ajaran agama islam dari peserta 

didik, yang disamping untuk membentuk 

kesalehan pribadi juga sekaligus untuk 

membentuk kesalehan sosial.19 

 

                                                           
19 Ibid., 76. 



 
 

 
 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai 

setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Secara 

umum Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan, pengamalan peserta didik tentang 

agama islam, sehinga menjadi manusia muslim 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari 

tujuan tersebut dapat ditarik beberapa dimensi 

yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh 

kegiatan pembelajaran pendidikan agama islam 

yaitu: 1) dimensi keimanan peserta didik terhadap 

ajaran agama islam; 2) dimensi pemahaman atau 

penalaran (intelektual) seta keilmuan peserta didik 

terhadap ajaran agama islam; 3) dimensi 



 
 

 
 

penghayatan atau pengalaman batin yang 

dirasakan peserta didik dalam menjalan ajaran 

agama islam; 4) dimensi pengamalannya, dalam 

arti bagaimana ajaran islaam yang telah diimani, 

dipahami dan dihayati atau peserta didik itu 

mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya 

untuk menggerakkan, mengamalkan dan menaati 

ajaran agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan 

pribadi sebagai manusia beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT.20 

c. Materi Pendidikan Agama Islam 

Materi Pendidikan Agama Islam pada 

sekolah atau madrasah dasar, lanjutan tingkat 

pertama dan lanjutan atas merupakan integral dari 

program pengajaran setiap jenjang pendidikan. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional, 

                                                           
20 Ibid., 78. 



 
 

 
 

Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya. 

Adapun materi pokok Pendidikan Agama 

Islam dapat diklasifikasikan menjadi lima aspek 

kajian, yaitu: 

1) Al- Qur’an dan Hadist dalam aspek ini 

menjelaskan beberapa ayat dalam Al-Qur’an dan 

sekaligus juga menjelaskan beberapa hukum 

bacaannya yang terkait dengan ilmu tajwid dan 

juga menjelaskan beberapa hadist Nabi 

Muhammad Saw.  

2) Akidah Islam dalam aspek ini menjelaskan 

berbagai konsep keimanan yang meliputi enam 

rukun iman dalam Islam.  

3) Fikih (syari’ah) merupakan sistem atau 

seperangkat aturan yang mengatur hubungan 



 
 

 
 

manusia dengan Allah SWT, sesame manusia, 

dengan makhluk lainnya. 

4) Sejarah kebudayaan Islam (SKI) merupakan 

catatan perkembangan perjalanan hidup manusia 

muslim dari masa ke masa dalam beribadah, 

bermuamalah dan berakhlak serta dalam 

mengembangkan sistem kehidupan atau 

menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh 

akidah.21 

d. Metode Pendidikan Agama Islam 

Dalam proses pendidikan Islam metode 

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 

upaya mencapai tujuan. Karena metode menjadi 

salah satu sarana yang memberikan makna bagi 

materi pelajaran, sehingga materi tersebut dapat 

dipahami dan diserap oleh peserta didik menjadi 

                                                           
21 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

000912 Tahun 2013. Bab III 



 
 

 
 

pengertian fungsional yang diwujudkan dalam 

bentuk tingkah laku. Tanpa metode suatu materi 

tidak akan dapat berproses secara efektif dan 

efisien dalam kegiatan belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan. 

Secara etimologi, istilah berasal dari bahasa 

Yunani Metodos. Metha berarti melalui atau 

melewati dan hodos yang berarti jalan yang dilalui 

untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Arab 

metode disebut tariqoh artinya jalan, cara, sistem 

atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu, 

menurut istilah yaitu suatu sistem atau cara 

mengatur suatu cita-cita. 

Metode mengajar merupakan salah sau cara 

yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran. Oleh karena itu, peranan metode 



 
 

 
 

mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses 

belajar mengajar. Adapun metode yang digunakan 

oleh guru bidang studi PAI adalah: 

1) Metode Ceramah 

Merupakan suatu metode di dalam 

pendidikan dan pengajaran dimana cara 

menyampaikan pengertian pengertian materi 

pengajaran kepada anak didik dilaksanakan 

dengan lisan oleh guru dalam kelas. Peranan 

guru dan murid berbeda dalam metode ceramah 

ini, yaitu posisi guru disini dalam penuturan 

dan menerangkan secara aktif, sedangkan murid 

hanya mendengarkan dan mengikuti secara 

cermat serta membuat catatan tentang pokok 

persoalan yang diterangkan oleh guru. Dan 

dalam metode ini peran yang utama adalah 

guru. 



 
 

 
 

 

2) Metode Tanya Jawab  

Merupakan suatu metode di dalam 

pendidikan dan pengajaran dimana guru 

bertanya sedangkan murid-murid menjawab 

tentang bahan materi yang ingin diperolehnya. 

Metode Tanya jawab dilakukan: a) Sebagai 

ulangan pelajaran yang telah diberikan; b)  

Sebagai selingan dalam pembicaraan; c)  Untuk 

merangsang anak didik agar perhatiannya 

tercurah kepada masalah yang sedang 

dibicarakan; d) Untuk mengarahkan proses 

berfikir. 

3) Metode Diskusi 

Merupakan suatu kegiatan kelompok 

dalam memecahkan masalah untuk mengambil 

kesimpulan Diskusi selalu diarahkan kepada 



 
 

 
 

pemecahan masalah yang menimbulkan 

berbagai macam pendapat, dan akhirnya 

diambil suatu kesimpulan yang dapat diterima 

oleh anggota dalam kelompoknya. Dalam 

diskusi ini yang perlu diperhatikan adalah 

apakah setiap anak sudah mau mengemukakan 

pendapatnya, apakah setiap anak sudah dapat 

menjaga dan mematuhi etika dalam berbicara 

dan sebagainya. Barulah diperhatikan apakah 

pembicaraannya memberika kemungkinan 

memecahkan persoalan diskusi.  

4) Metode Pemberian Tugas Belajar (Resitasi)   

Metode ini sering disebut dengan 

pekerjaan rumah yaitu metode dimana murid 

diberi tugas khusus diluar jam pelajaran. Dalam 

pelaksanaan metode ini anak-anak dapat 

mengerjakan tugasnya tidak hanya di rumah, 



 
 

 
 

akan tetapi bisa juga di perpustakaan, 

laboratorium, di taman dan sebagainya yang 

untuk mempertanggung jawabkan kepada guru. 

Metode resitasi ini dilakukan:   

a) Apabila guru mengharapkan agar semua 

pengetahuan yang telah diterima anak lebih 

mantap.   

b) Untuk mengaktifkan anak-anak mempelajari 

sendiri suatu masalah dengan membaca 

sendiri, mengerjakan suatu masalah dengan 

membaca sendiri, mengerjakan soal-soal 

sendiri, mencoba sendiri.  

c) Agar anak-anak lebih rajin 

5) Metode Demonstrasi dan Eksperimen   

Metode demonstrasi adalah metode 

mengajar dimana guru atau orang lain yang 

sengaja diminta atau murid sendiri 



 
 

 
 

memperlihatkan pada seluruh kelas suatu 

proses belajar. Misalnya, proses cara 

mengambil air wudhu, proses jalannya shalat 

dua rakaat dan sebagainya. Sedangkan metode 

aksperimen adalah metode pengajaran dimana 

guru dan murid bersama-sama mengerjakan 

sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang 

diketahui, misalnya murid mengadakan 

eksperimen menyelenggarakan shalat Jum'at, 

merawat jenazah dan sebagainya.   

Metode demonsterasi dan eksperimen 

dilakukan:   

a) Apabila akan memberikan keterampilan 

tertentu.   

b) Untuk memudahkan berbagai penjelasan, 

sebab penggunaan bahasa dapat lebih 

terbatas.   



 
 

 
 

c) Untuk membantu anak memahami dengan 

jelas jalannya suatu proses dengan penuh 

perhatian sebab membuat anak akan 

menarik.  

6) Metode Kerja Kelompok   

Metode kerja kelompok dalam rangka 

pendidikan dan pengajaran merupakan 

kelompok dari kumpulan beberapa individu 

yang bersifat paedagogis yang didalamnya 

terdapat adanya hubungan timbal balik antara 

individu serta saling percaya mempercayai. 

Metode mengajar merupakan salah satu cara 

yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa, hubungan dengan 

siswa ini dengan melalui pendekatan. Adapun 

pendekatan yang dilaksanakan dalam 

pendidikan agama adalah :   



 
 

 
 

a) Pendekatan pengalaman yaitu memberikan 

pengalaman keagamaan kepada peserta didik 

dalam rangka penanaman nilai-nilai 

keagamaan.  

b) Pendekatan pembiasaan yaitu memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

senantiasa mengamalkan ajaran agamanya.  

c) Pendekatan emosional yaitu usaha untuk 

menggugah perasaan dan emosi peserta 

didik dalam meyakini,  

d) memahami dan menghayati ajaran 

agamanya.   

e) Pendekatan rasional yaitu usaha untuk 

memberikan  

f) perasaan kepada rasio (akal) dalam 

memahami dan  

g) menerima kebenaran ajaran agamanya.   



 
 

 
 

h) Pendekatan fungsional yaitu usaha 

menyajikan ajaran agama Islam dengan 

menekankan kepada segi kemanfaatannya 

bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. 

  



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian pendekatan kualitatif, yaitu salah satu 

pendekatan yang secara primer menggunakan 

paradigmma pengetahuan berdasarkan pandangan 

konstruktivisit. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah studi kasus yaitu uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas),  

suatu program, atau suatu situasi sosial. Peneliti studi 

kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data 

mengenai subjek yang diteliti. 



 
 

 
 

Metode penelitian studi kasus adalah model 

penelitian yang berusaha meneliti, menguraikan dan 

mencari solusi atau jalan keluar terbaik mengatasi 

masalah yang dihadapi pendidikan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran Peneliti ke sekolah bertujuan untuk 

menggali sumber data dengan observasi sistematis dan 

wawancara mendalam, tidak lupa melakukan 

dokumentasi secara menyeluruh kepada semua 

pelaksanaan pembelajaran siswa tunanetra yang 

mengikuti pembelajaran secara bersamaan siswa normal. 

Dan mencari sumber data lain agar data yang diperoleh 

sangat akurat diambil dari sumber data yang akurat dan 

terpercaya.  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah MA Muhammadiyah 

1 Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena telah 



 
 

 
 

mengetahui secara langsung keadaan Siswa 

Berkebutuhan Khusus dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan Implementasi K13 yang perlu 

ditingkatkan. 

D. Data Dan Sumber Data 

Agar hasil laporan peneliti lebih akurat dan 

terpercaya, maka peneliti memerlukan data yang akurat 

dan terpercaya juga. Data dan sumber data yang 

digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas. 

Adapun aktivitas yang akan diambil oleh 

peneliti adalah observasi secara langsung di lokasi 

penelitian. 

2. Perkataan atau wawancara. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

meliputi wawancara kepada: 

a. Kepala Sekolah. 



 
 

 
 

b. Guru Mata Pelajaran 

c. Waka Kurikulum 

3. Dokumentasi. 

Dokumentasi yang akan dibutuhkan oleh 

peneliti sesuai dengan kebutuhan yaitu yang berkaitan 

tentang: 

a. K13. 

b. Tunanetra. 

c. Pendidikan Agama Islam. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Adapun cara atau proseedur pengumpulan data, 

agar mendapatkan data penelitian yang akurat dan 

terpercaya, peneliti melakukan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara 



 
 

 
 

langsung maupun tidak langsung, lazimnya 

menggunakan teknik yang disebut dengan observasi. 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan 

pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang 

diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan 

data dan informasi dari gejala atau fenomena 

(kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan 

didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah 

dirumuskan.  

Observasi sistematis disebut juga observasi 

berstruktur. Dalam observasi sistematis, peneliti 

tidak menyelidiki seluruh kehidupan sosial, 

melainkan hanya beberapa segi secara terbatas.  

2. Metode Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden dan 

mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. 



 
 

 
 

Wawancara dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung dengan sumber data.  

3. Metode Dokumentasi 

Adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi 

melalui dokumen. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitataif, data diperoleh dari 

berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), 

dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya 

jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut 

mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 



 
 

 
 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, 

dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian 

kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.22 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Keabsahan data dilakukan untuk 

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-

benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh.  

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat 

dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu 

                                                           
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung:ALFABET,2013), 244-245. 



 
 

 
 

dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data 

yang dapat dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi. Ketekunan dalam pengamatan yang 

dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini 

dilaksanakan peneliti dengan cara: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. 

2. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan 



 
 

 
 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan. 

3. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.Teknik ini dapat 

dicari dengan jalan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data wawancara 

b) Membandingkan hasil wawancara dari informan 

satu dengan informan lainnya. 

c) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 

yang berkaitan. 

 

 



 
 

 
 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir dari 

penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

1. Tahapan pra lapangan 

Meliputi penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurusi perizinan, 

menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian.  

2. Tahapan pekerja lapangan 

Meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data kemudian mencatat 

dengan cermat, menulis peristiwa-peristiwa yang 



 
 

 
 

diamati kemudian menganalisa data lapangan secara 

intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian 

selesai. 

3. Tahapan Analisis Data 

 Tahapan ini dilakukan oleh penulis 

beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan. Dalam 

tahap ini penulis menyusun hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

4. Tahapan penulisan hasil lapangan 

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil 

penelitian yang sistematis tentang implementasi K13 

dalam Pembelajaran pendidikan Agama Islam bagi 

siswa tunanetra. 

  



 
 

 
 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

Ponorogo 

Pada tahun 1940 dirintis dan dipelopori oleh 

para pimpinan Muhammadiyah. Mendirikan sebuah 

Madrasah dengan nama “Madrasah Wustho 

Muhammadiyah” dengan visi dan misi madrasah yang 

utama membentuk kader persyerikatan 

(Mubaligh/Mubalighot). Setelah madrasah berumur 

tiga tahun berubah nama menjadi “Madrasah Wustho 

Mu’alimin Muhammadiyah”.  

Tahun 1950 berubah nama menjadi “Perguruan 

Islam Muhammadiyah (PIM)”. Pada tahun 1954, 

dengan adanya aturan pemerintah berubah menjadi 



 
 

 
 

“Pendidikan Guru Agama (PGA)”. Masa belajar 

selama 6 tahun. 

Pada tahun 1973, dengan peraturan pemerintah 

maka PGA berubahmenjadi “Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo”. Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 dahulu berada di dalam komplek 

perguruan Muhammadiyah timur bunderan Ponorogo 

yang di dalamnya terdiri dari SD, SLTP, MTs, SMU 

dan MA Muhammadiyah. Menggunakan lahan tanah 

wakaf bapak Djoko bin Hardjo Prawiro seluas 

1190m2. Berhubung SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo memasuki Program RSBI memerlukan 

tanah yang luas dengan kebijakan PDM selaku 

yayasan yang menaungi ada relokasi bangunan yang 

awalnya MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di 

Jl. Batoro Katong No. 6 C Kec. Ponorogo Kab. 

Ponorogo di komplek 1 kemudian direlokasi 



 
 

 
 

kekomplek 2 yang dilakukan pada tanggal 14 

Rabi’ulAwwal 1432 H dan bertepatan dengan tanggal 

09 Maret 2011 yakni berada di Jl. Stadion Timur No. 

20 A Ponorogo Kelurahan Kertosari Kec. Babadan 

Kab. Ponorogo. 

Prakarsa pendirian pendidikan formal yang 

bercorak Islam di tingkat SMA yaitu MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah dari semangat 

dakwah seluruh warga Muhammadiyah Ponorogo 

dengan semangat amarma’ruf nahi munkar. MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo lahir sebagai jawaban 

dan solusi degradasi moral serta pembentuk karakter 

Islam kader ummat. 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 sejak awal 

berdirinya sesuai dengan izin Pendirian Madrasah dari 

Kantor wilayah Departemen Agama RI, No.  

Ww.06.04/PP.00.6/3647/1992 dengan  Nomor 



 
 

 
 

Statatistik Madrasah (NSM) 31.2.35.02.16.267. Status 

DIAKUI berdasarkan keputusan Departemen Agama 

RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam dengan nomor E.IV/29/1994 tanggal 24 

Maret 1994. Sesuai dengan jenjang akreditasi dari 

Departeman Agama Republik Indonesia nomor : 

E.IV/PP.03.2/KEP/13/2000 tanggal 09 Februari 2000 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 memiliki Status 

DIAKUI. Sesuai sertifikat Nomor Identitas Madrasah 

(NIS) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Ponorogo nomor: 421 /1228/405.47/ 2003 Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah 1 tercatat dengan Nomor 

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

dengan jenjang akreditasi yang dilakukan oleh Dewan 

Akreditasi Madrasah Provinsi Jawa Timur Nomor : 

B/Kw.13.4/MA/342/2005 sebagai Madrasah 

TERAKREDITASI dengan peringkat B ( Baik). 



 
 

 
 

 

2. Letak Geografis Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

terletak di Jl. Stadion timur No 20 C di Desa Kertosari 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo JawaTimur. 

Letak Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

dekat dengan stadion, dekat dengan gedung olahraga, 

dekat dengan kantor kelurahan, dan dekat dengan 

Darul Arqom. 

3. Visi, Misi, Motto danTujuan Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

a. Visi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

Ponorogo 

Terbentuknya pelajar muslim yang 

berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, 



 
 

 
 

berguna bagi bangsa dan negara, serta peduli dan 

ramah terhadap lingkungan. 

Indikator Visi: 

1) Pelajar Muslim 

Berkarakter pola hidup Islam,sesuai 

dengan Al-qur,an dan Sunnah Rasul. 

2) Berakhlak Mulia 

Memiliki perilaku yang santun dan 

ta’dzim serta menjunjung tinggi nilai 

kebenaran,menjauhi sikap dan perilaku 

buruk,baik menurut norma agama maupun sosial 

masyarakat. 

3) Cakap 

Cerdas dan terampil serta memiliki bekal 

untuk kehidupan. 

 

 



 
 

 
 

4) Percaya pada Diri Sendiri 

Memiliki keberanian dan menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dalam 

bermasyarakat. 

5) Berguna bagi Bangsa dan Negara 

Siap dan mampu menjadi kader Bangsa 

dan Negara. 

6) Peduli dan Ramah terhadap Lingkungan 

Berperilaku santun terhadap lingkungan 

dengan cara mengimplementasikan rasa 

cinta,peduli dan ramah lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Misi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

Ponorogo 

1) Menanamkan peserta didik tentang syariat-

syariat Islam dan hukum-hukum Islam. 



 
 

 
 

2) Membiasakan peserta didik dalam semangat 

disiplin, tanggung jawab dan jujur. 

3) Membekali peserta didik dengan ilmu 

amaliyah. 

4) Membiasakan peserta didik beramal yang 

ilmiah. 

5) Menanamkan peserta didik nilai-nilai 

kebangsaan dan kemasyarakatan  

6) Melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat 

sebagai wujud pelestarian, pencegahan dan 

kerusakan lingkungan. 

7) Menanamkan hidup hemat dalam upaya 

pelestarian lingkungan. 

8) Membiasakan perilaku santun dalam upaya 

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 

c. Tujuan Pendidikan Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 



 
 

 
 

Dalam rangka mengemban Misi, MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo telah merumuskan 

beberapa tujuan antara lain: 

1) Meningkatkan kualitas sikap dan analiyah 

keagamaan islam warga madrasah. 

2) Meningkatkan prestasi belajar 0,25 dari tahun 

sebelumnya. 

3) Meningkatkan dan mendayagunakan sarana 

prasarana yang mendukung peningkatan 

presrtasi akademik dan non akademik. 

4) Meningkatkan dalam pengembangan model 

pembelajaran lingkungan hidup terintegrasi 

pada semua mata pelajaran. 

5) Meningkatkan dalam penggalian dan 

pengembangan materi dan persoalan 

lingkungan hidup yang ada dimasyarakat 

sekitar. 



 
 

 
 

6) Meningkatkan penanaman hidup hemat 

dalam upaya pelestarian lingkungan. 

7) Meningkatkan pembiasaan perilaku santun 

dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan. 

d. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo merupakan 

lembaga formal, maka untuk melaksanakan 

program kerja secara baik, mencapai sebuah 

tujuan yang telah dirumuskan, disusun 

kepengurusan untuk memudahkan kerja sistem 

organisasi. Struktur organisasi terdiri dari kepala 

sekolah, dewan komite sekolah, coordinator TU, 



 
 

 
 

waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, 

waka humas, dan para wali kelas.23 

e. Kurikulum MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

    Kurikulum yang digunakan di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah KTSP dan 

K13. Pelajaran yang diajarkan di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah Pendidikan 

Agama yang jauh lebih banyak jika dibandingkan 

dengan yang diajarkan di Sekolah Negeri. 

Disamping itu juga memberikan pelajaran umum, 

sehingga siswa mempunyai dasar-dasar keilmuan 

yang memadai baik ilmu umum maupun agama. 

Selain itu juga berbagai kegiatan yang bisa 

diharapkan menunjang tercapainya tujuan 

                                                           
23 Lihat Transkip Transkip Observasi : 01/O/20-III/2019 dalam 

lampiran hasil penelitian. 



 
 

 
 

Pendidikan yang telah ada, kegiatan tersebut antara 

lain:  

1) Sholat Dhuha.  

2) Sholat Dzuhur.  

3) Unit Kesehatan Sekolah (UKS).  

4) Hizbul Wathan (HW).  

5) Peringatan Hari Besar (PHBI), sesuai dengan 

situasi dan kondisi. 

B. Deskripsi Data Khusus  

Sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilaksanakan, peneliti memperoleh data-data tentang 

Implementasi Kurikulum 2013 pada Pendidikan Agama 

Islam bagi siswa Tunanetra di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, melalui teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pada bab ini disajikan data 

yang sesuai dengan tujuan peneliti. Penyajian data 

dimaksudkan untuk menyajikan atau memaparkan data 



 
 

 
 

yang diperoleh dari penelitian di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Data tentang Perencanaan K13 dalam 

Pembelajaran PAI Bagi Siswa Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Perencanaan merupakan tindakan menetapkan 

terlebih dahulu bagaimana mengerjakannya, apa yang 

akan dikerjakan, dan siapa yang mengerjakan. Begitu 

juga dengan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 

pada pembelajaran PAI bagi siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, dimana semua kegiatan 

yang akan dilaksanakan sudah pasti membutuhkan 

perencanaan yang matang. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu 

Maya selaku guru Pendidikan Agama Islam di kelas 



 
 

 
 

inklusi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, menyatakan 

bahwa: 

Perencanaan K13 itu adalah program yang 

baru baru ini kita optimalkan, sebelum itu guru 

biasanya mempelajari tentang data siswa, latar 

belakangnya, keagamaannya, psikologisnya, 

dll. Jadi sangat memudahkan guru dalam 

menginternalisasikan nilai kepada siswa 

tunanetra di sekolah ini. Ada juga perangkat 

pembelajaran dimana perangkat pembelajaran 

ini merupakan salah satu wujud persiapan guru 

sebelum melaksanakan proses pembelajaran. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan (PP) 

Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Pasal 20: Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, 

sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

 

Begitupun pendapat yang sama di sampaikan 

oleh kepala sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Bapak Sarlan, sebagai berikut: 

Menganalisa situasi kemampuan siswa terlebih 

dahulu itu adalah hal yang sangat penting 

sebelum kita menyusun perencanaan dalam 

Pembelajaran PAI ini dalam K13. Mengapa, 

karena kita pengajar akan mudah kedepannya 



 
 

 
 

dalam menentukan metode, bahan ajar, dan 

memberikan penilaian hasil belajar kepada 

setiap siswa. Di sini juga ada beberapa persiapan 

yang dilakukan pengajar sebelum mereka masuk 

dalam kelas, agar semua anak didiknya paham 

serta mengerti materi apa yang telah 

disampaikan. Yang kedua adalah menentukan 

tujuan apa yang ingin kita peroleh dari hasil 

belajar siswa. Yang ketiga, menilai hasil kerja 

siswa dengan mudah.  

 

 Selain itu beliau juga memiliki motivasi yang 

sangat bagus untuk mendirikan sekolah inklusi. 

Sebagaimana yang di katakan bapak Sarlan selaku 

Kepala Sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

dalam sekilas wawancara sebagai berikut: 

Kita juga wajib mengayomi siswa normal 

maupun siswa tunanetra tidak ada 

membedakan satu sama lain di antara mereka. 

Yang pertama saya mengikuti amanah dari 

UUD 1995 kita dimana di dalam alenia ke 4 

yang berbunyi ikut mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Meskipun anak atau siswa itu memiliki 

kekurangan tapi mereka memiliki hak yang 

sama, hak yang sama dalam bergaul maupun 

cerdas dalam pemikiran. Disini termasuk satu-

satunya sekolah inklusi di Ponorogo yang 

menerima siswa tunanetra. Motivasi yang 

kedua adalah QS. Ab-bassa dimana di dalam 



 
 

 
 

surat tersebut pesan dari Allah pada masa Nabi 

Muhammad SAW, kita tidak boleh 

membedakan satu sama lain, karena belum 

tentu orang normal penglihatannya yang kita 

banggakan itu akan mau masuk islam dan 

berjuang dalam agama Islam. Malah 

sebenarnya seseorang yang buta itulah yang 

mau berjuang di agama islam. 

 

Menurut informasi dari waka Kurikulum 

kebijakan implementasi kurikulum 2013 ini 

dilaksanakan sekitar 5 tahun kurikulum ini digunakan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Heni dalam 

wawancara kami, yaitu sebagai berikut: 

Sejak pertama kali kemenag menetapkan mulai 

penggunaannya Kurikulum 2013. Berdasarkan 

keputusan dari kemenag apabila implementasi 

kurikulum 2013 harus dilaksanakan pada tahun 

ajaran 2014/2015 maka sudah sekitar 5 tahun 

kurikulum 2013 digunakan. 

 

 

Berdasarkan paparan hasil penelitian maka 

dalam pengelolaan kebijakan implementasi K13 dalam 

pendidikan PAI bagi siswa tunanetra berawal dari 

langkah strategi pertama yaitu perencanaan yang dapat 



 
 

 
 

digunakan guru sebagai bahan persiapan apa yang 

harus dilakukan dan tentang apa yang perlu disiapkan 

untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.  

Sebelum melakukan proses pembelajaran, guru 

harus menguasai materi serta metode sehingga semua 

siswa baik siswa normal maupun siswa tunanetra 

mengerti dan paham pada materi pelajaran. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Maya 

sebagai berikut: 

Penguasaan materi dan metode yang nantinya 

akan di terapkan dan mencari metode yang 

tepat dan yang sesuai dengan siswa normal 

maupun siswa tunanetra. Guna mencari metode 

yang tepat itu agar semua siswa baik siswa 

normal maupun siswa tunanetra mengerti dan 

paham pada materi pelajaran. 

 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara 

diatas tentang Perencanaan K13 dalam Pembelajaran 

PAI Bagi Siswa Tunanetra dapat digaris bawahi yaitu: 

sudah sekitar 5 tahun ini K13 di gunakan oleh MA 



 
 

 
 

Muhammadiyah 1 Ponorogo ini hal Pertama yang 

dilakukan oleh pihak sekolah itu adalah menganalisa 

situasi kemampuan anak melalui data siswa, latar 

belakang setiap siswa atau psikologinya dan dilihat 

dari keagamaannya. Dengan cara itu memberikan 

kemudahan kepada setiap guru maupun semua pihak 

sekolah dalam menyusun pelaksanaan pembelajaran. 

Memudahkan menentukan tujuan dari pelaksanaan 

pembelajaran dan menilai hasil belajar siswa. Dan 

tujuan utamanya yaitu agar member kemudahan 

kepada siswa, tidak hanya siswa normal saja tetapi 

juga memperhatikan pada kemajuan siswa tunanetra 

juga. 

2. Data tentang Proses Implementasi K13 dalam 

Pembelajaran PAI Bagi Siswa Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 



 
 

 
 

Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 bagi 

siswa tunanetra dan siswa normal, guru menggunakan 

penangann yang sama. Dalam pembelajaran di kelas, 

guru menggunakan komunikasi secara lisan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Sarlan 

sebagai berikut: 

Pada pembelajaran penanganan anak tunanetra 

yang sering dilakukan yaitu menggunakan 

komunikasi lisan seperti biasanya dalam proses 

belajar mengajar. Penanganan pada siswa 

normal maupun pada siswa tunanetra semua 

sama tidak ada perbedaan sama sekali. 

 

Meskipun sekolah ini belum mendapatkan 

pengakuan yang sah dari pemerintah mengenai izin 

menjadi sekolah inklusi, tapi pada kenyataannya 

sekolah ini sudah seperti sekolah inklusi. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu. Heni pada 

wawancara beberapa waktu lalu, yaitu sebagai berikut: 

Memang dalam praktek dan kenyataannya kita 

sudah seperti sekolah inklusi. Akan tetapi kita 

pihak sekolah sudah berulang kali mengajukan 



 
 

 
 

ke pada pemerintah mengenai pengajuan kita 

ke sekolah inklusi, namun berulang kali surat 

pengakuan dari pemerintah belum turun atau 

belum ada jawaban. 

 

Guru selalu memberikan motivasi baik 

semangat ataupun nasihat bagi siswa tunanetra itu agar 

lebih bisa percaya diri. Dan dari pihak sekolah pun 

senantiasa memberi kesempatan kepada siswa-

siswanya untuk selalu berekspresi maupun 

bereksplorasi melalui beberapa kegiatan prestasi 

seperti halnya lomba tartil, ataupun hafalan Al Qur’an. 

Hal itu dilakukan untuk pembentukan sikap percaya 

diri pada anak didik khususnya pada siswa tunanetra. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Sarlan 

sebagai berikut: 

Semua guru disini selalu memberikan motivasi 

baik semangat ataupun nasihat bagi siswa 

tunanetra itu agar lebih bisa percaya diri. Dan 

dari pihak sekolah pun senantiasa memberi 

kesempatan kepada siswa-siswanya untuk 

selalu berekspresi maupun bereksplorasi 



 
 

 
 

melalui beberapa kegiatan prestasi seperti 

halnya lomba tartil, ataupun hafalan Al Qur’an.  

 

Kurikulum yang digunakan bagi siswa normal 

dan siswa tunanetra itu sama, yaitu kurikulum 2013. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan bpk. Sarlan 

sebagai berikut: 

Kurikulum yang digunakan bagi siswa normal 

dan siswa tunanetra itu sama, yaitu kurikulum 

2013. Kita tidak membedakan kurikulum bagi 

siswa tunanetra maupun siswa normal lainnya 

justru kita samakan semua, namun bedanya 

pada pendekatannya saja. 

 

Informasi yang telah disampaikan oleh Bpk. 

Sarlan sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu 

Maya yaitu sebagai berikut: 

Kurikulum yang digunakan di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo sekarang ini 

adalah kurikulum 2013 bagi siswa normal 

maupun siswa tunanetra. Tidak ada beda 

apapun yang diberikan pihak sekolah pada 

siswa normal maupun siswa tunanetra. 

Begitupun pendapat yang sama di sampaikan 

oleh waka kurikulum Bu Heni, sebagai berikut: 



 
 

 
 

Semua sama menggunakan Kurikulum 2013, 

sama dalam pembelajarannya, sama metode 

pengajarannya, dan sama juga strategi 

pengajarannya. Cuma bedanya pendekatannya 

saja yaitu kita lebih melakukan pendekatan 

pada siswa tunanetra. Pada mata pelajaran PAI 

khusus yang menghafal, mereka malah lebih 

ahli dari pada siswa normal, itu adalah 

kelebihan dari siswa tunanetra. 

 

Meskipun Kurikulum yang digunakan antara 

siswa normal dan siswa tunanetra sama, namun model 

pendekatannya yang berbeda. Semua guru 

memberikan pendekatan yang khusus pada siswa 

tunanetra, agar mereka tidak tertinggal oleh teman-

teman lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

waka kurikulum Bu Heni sebagai berikut: 

Pendekatannya itu berbentuk perhatian, 

perhatian khusus kepada siswa tunanetra. 

Seperti ketika kita memberikan tugas, kita 

dekati dan kita tanyai apakah ada yang 

kesulitan atau yang tidak bisa. Sama juga 

ketika ujian berlangsung kita masih 

menggunakan metode membantu membacakan 

soal. Meskipun sudah menggunakan sistem 

online tapi kita tetap memberikan fasilitas 

membantu membacakan soal, namun tidak 



 
 

 
 

memungkiri dengan hasilnya yang sangat 

memuaskan. 

 

Bu Maya menerapkan banyak metode untuk 

melatih dan menumbuhkan rasa percaya diri pada 

siswanya terutama pada siswa tunanetra. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Bu Maya sebagai berikut.  

Dengan membiasakan mereka melakukan 

berbagai hal penting seperti sholat berjamaah, 

menghafal maupun membaca Al Qur’an akan 

menjadikan mereka merasa memiliki skill yang 

kemudian akan menjadikan mereka merasa 

seperti orang yang lain dan menumbuhkan rasa 

percaya diri pada mereka. Berbagai metode 

untuk melatih dan menumbuhkan percaya diri, 

dalam memberikan pembelajaran Al  Qur’an 

dibutuhkan berbagai cara tergantung kebutuh, 

seperti halnya penderita tunanetra melalui 

huruf brile ataupun menggunakan pendengaran 

qira’ah ayat-ayat suci Al Qur’an. 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara 

diatas tentang Proses K13 dalam Pembelajaran PAI 

Bagi Siswa Tunanetra dapat digaris bawahi yaitu: 

Dalam pembelajaran PAI di sekolah MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo ini menggunakan 



 
 

 
 

kurikulum yang sama antara siswa normal maupun 

siswa tunanetra, kurikulum yang digunakan ialah 

kurikulum K13. Tidak ada hal yang membedakan 

diantara keduanya, mulai dari strategi pengajarannya, 

bahan ajar, metode pengajarannya, maupun evaluasi 

pengajaran. Hanya saja yang membedakan antara 

keduanya adalah model pendekatan pembelajarannya 

yang lebih pada siswa tunanetra dan guru selalu 

menanamkan motivasi yang sama kepada kedua jenis 

murid tersebut.  

3. Data tentang Evaluasi Implementasi K13 dalam 

Pembelajaran PAI bagi siswa Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Dalam Evaluasi Implementasi K13 sekolah 

melakukan sistem penilaian yang fleksibel. Penilaian 

yang disesuaikan dengan kompetensi semua anak 

termasuk anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana 



 
 

 
 

hasil wawancara dengan kepala sekolah MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu bpk Sarlan. 

Penerapan sistem evaluasi di sekolah ini 

tergantung terhadap kurikulum yang di pakai 

di masing-masing sekolah. Dan disekolah ini 

menggunakan kurikulum umum, maka 

pelaksanaan evaluasi disamakan dengan siswa 

pada umumnya. Di sekolah ini juga melakukan 

penilaian dengan memperhatikan kemampuan 

setiap siswa juga dan menggunakan kriteria 

penilaian reguler.  

 

Menurut Bpk Sarlan selaku kepala MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, Proses implementasi 

kebijakan berjalan dengan lancar karena dari pihak 

madrasah telah membuat agenda untuk mensukseskan 

kurikulum ini, misalnya dari pihak madrasah 

mengadakan bimbingan teknik, kemudian pengawasan 

terhadap guru pengampu kurikulum 2013 sehingga 

proses kebijakan berjalan dengan lancar. Berikut 

penjelasan beliau ketika diadakan wawancara: 

Proses implementasi kebijakan berjalan dengan 

lancar karena dari pihak madrasah telah 

membuat agenda untuk mensukseskan 



 
 

 
 

kurikulum ini, misalnya dari pihak madrasah 

mengadakan BIMTEK, kemudian pengawasan 

terhadap guru pengampu kurikulum 2013 

sehingga proses kebijakan berjalan dengan 

lancar. 

 

Menurut Bpk Sarlan mengenai pelaksanaan 

evaluasi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo itu antara 

siswa normal maupun siswa tunanetra sama tidak ada 

perbedaan satu dengan yang lain. Berikut penjelasan 

beliau ketika diadakan wawancara: 

Pelaksanaan evaluasi Ujian Akhir Sekolah di 

sekolah ini menggunakan sistem online. Jadi 

antara siswa normal maupun siswa tunanetra  

tidak ada beda sama sekali. Hanya yang 

membedakan adalah medianya, media yang 

digunakan siswa tunanetra adalah computer 

khusus anak tunanetra. Jika siswa tunanetra 

menggunakan ujian brille akan mempersulit 

kinerja guru-guru yang lain.  

 

Dalam implementasi kurikulum 2013 pada 

siswa tunanetra tidak ada pengecualian. Baik itu 

tentang proses pembelajaran maupun evaluasi untuk 

mengetahui hasil dari pembelajaran. Meskipun seperti 



 
 

 
 

itu, tidak ada siswa tunanetra yang tertinggal hal ini 

dijelaskan oleh Bpk Sarlan, yaitu: 

Sekolah ini (MA Muhammadiyah 1 Ponorogo) 

telah menggunakan Kurikulum 2013 untuk 

semua siswa. Di sekolah kita ini belum 

menggunakan program pendidikan individual, 

namun kita tetap menyesuaikan kemampuan 

siswa. Di sekolah ini juga menggunakan RPP 

dan RPP nya sama untuk semua siswa. Tidak 

ada beda antara siswa tunanetra dan siswa 

normal lainnya. Namun pelajaran tetap 

disesuaikan dengan kemampuan anak 

tunanetra itu sendiri. Jika ada anak yang 

tertinggal dari teman-temannya biasanya kita 

lakukan pullout yaitu dengan memberikan 

pembelajaran tambahan. Namun untuk sejauh 

ini Alhamdulillah semua anak tunet tidak ada 

yang seperti itu. Karena selain mereka di bantu 

teman yang normal di kelas, mereka juga 

mengulang pembelajaran di asrama mereka 

pada malam hari. Dan untuk pelaksanaan 

evaluasinya itu sendiri ialah adanya bantuan 

dari pengajar untuk membacakan soal dan 

duduk disamping siswa tunanetra itu. 

 

Banyak hambatan yang dialami oleh pendidik 

dalam implementasi Kurikulum 2013 terutama untuk 

siswa tunanetra. Faktor penghambatnya antara lain 



 
 

 
 

guru tidak memmiliki skill untuk mendidik siswa 

tunanetra. Hal ini dijelaskan oleh Bu Maya, yaitu: 

Keterbatasan dalam menyampaikan materi 

pastilah ada, karena memang dalam pendidikan 

kami (sekolah penddikan Islam) tidak dibekali 

hal tersebut sehingga kami harus belajar secara 

otodidak dan bertanya kepada rekan rekan 

kerja, dan yang paling berat itu adalah melatih 

untuk selalu sabar dalam menghadapi berbagai 

tingkah laku siswa. Seiring pembiasaan 

berkomunikasi tersebut, komunikasi bukan lagi 

menjadi kendala dalam menyampaikan materi 

ajar yang kami akan sampaikan apalagi 

kaitannya dengan menumbuh kembangkan rasa 

percaya diri mereka. 

 

Selain hambatan yang ada pada pendidik 

menyampaikan pembelajaran di kelas, pasti ada juga 

kendala-kendala dalam mensukseskan implementasi 

kurikulum 2013 pada siswa tunanetra, sebagaimana 

yang telah disampaikan oleh waka kurikulum dalam 

wawancara pada beberapa waktu lalu, yaitu sebagai 

berikut: 

Kendalanya jika di Kurikulum 2013 siswa 

tunanetra tidak mampu pada aspek mengamati. 



 
 

 
 

Jadi kebanyakan guru yang memberikan 

pendekatan lebih dan semua teman-teman 

(siswa normal) membantu membimbing. Dan 

syukur Alhamdulillah mereka juga mampu 

mengejar kemampuan teman-teman 

normalnya. 

 

Dalam pembelajaran di kelas, guru tidak 

menggunakan silabus dari pemerintah karena mereka 

harus menyesuaikan dengan kondisi siswa. Hal 

tersebut disampaikan Bu Maya sebagai berikut :  

Tentang proses pembelajarannya, saya 

menyesuaikan dengan keadaan dan 

kemampuan siswa itu sendiri. Saya tidak 

menggunakan silabus dari pemerintah, karena 

saya harus otodidak dalam kelas. Saya masih 

harus memilah metode apa yang lebih tepat 

saya gunakan agar semua siswa saya mengerti 

dan paham, baik itu siswa normal maupun 

pada siswa tunanetra. 

 

Dalam setiap pembelajaran memiliki tingkat 

keberhasilan masing-masing tergantung kemampuan 

peserta didik. Sikap solidaritas yang baik pada siswa 

yang normal membuat siswa yang berkebutuhan 

khussus mampu meningkatkan rasa percaya diri 



 
 

 
 

mereka. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu 

maya sebagai berikut:  

Dalam setiap pembelajaran tentunya memiliki 

tingkat keberhasilan masing-masing. 

Kemampuan yang sangat terbatas yang 

disandang oleh siswa berkebutuhan khusus 

menjadikan perasaan minder dalam setiap 

peserta didik, namun teman-teman normal 

yang belajar satu kelas itu memiliki solidaritas 

yang baik. Seperti halnya mudah membantu 

satu sama lain dan menuntun belajar bersama 

secara perhatian. Sehingga sikap percaya diri 

siswa tunanetra sangat terbangun, dan 

penugasan mereka dalam memahami pelajaran 

maupun menangkap pelajaran tentunya akan 

menjadikan lebih percaya diri, meningkat dan 

pastinya mereka sangat mudah dalam 

menguasai materi pembelajaran. 

 

Cara menumbuhkan rasa percaya diri pada 

siswa antara lain memberi teladan yang baik, 

memberikan perhatian dan telaten dalam menghadapi 

siswa. Hal ini dijelaskan oleh Bu Maya sebagai 

berikut : 

Selain kesadaran kami menanamkan rasa 

percaa diri yang perlu kita lakukan sebagai 

orang tua ialah memberikan teladan atau 



 
 

 
 

contoh yang baik pada anak, selain itu juga 

perlakuan dan perhatian teman-teman satu 

kelas yang normal sangat membantu dalam 

menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa 

tunanetra. Bagi seorang guru atau orang tua 

dalam hal ini sangat membutuhkan ketelatenan 

karena kita menghadapi anak berkebutuhan 

khusus, sehingga kita perlu extra kesabaran 

dalam hal ini, karena pada hakikatnya seorang 

anak berkebutuhan khusus itu memiliki tingkat 

ketersinggungan sangat tinggi oleh karena itu 

perhatian sangat penting adanya bagi anak 

berkebutuhan khusus. Selain itu motivasi 

sangat diperlukan disini dalam kaitannya 

meningkatkan rasa percaya diri, perlunya 

stimulus merupakan sesuatu yang penting juga. 

Dengan adanya stimulus maka anak akan 

memberikan tanda maupun sinyal tersendiri., 

dimana ketika mereka melakukan kebaikan 

maka akan mendapatkan imbalan, dan ketika 

mereka berbuat kurang tepat akan 

mendapatkan teguran. Namun adanya stimulus 

tentunya tidak boleh berlebihan, dan 

disesuaikan pada perkembangan masing-

masing anak. 

 

Faktor pendukung dalam mensukseskan 

implementasi kurikulum 2013 di MA Muhammadiyah 

1 Ponorogo ini bukan hanya dari konsep 

pengajarannya, kurikulum dan dari metode pengajaran 



 
 

 
 

yang digunakan. Melainkan yang menjadi faktor 

pendukung lainnya adalah dari sarana prasarana. 

Sarana prasarana yang ada di sekolah ini untuk siswa 

tunanetra adalah sebagai berikut seperti apa yang 

disampaikan oleh waka kurikulum Bu Heni dalam 

wawancara waktu lalu, sebagai berikut: 

Kita memang belum lengkap mengenai sarana 

prasarana untuk siswa tunanetra. Mulai dari 

SDM guru yang ahli dalam menangani siswa 

tunanetra,dan mengenai kelengkapan  buku-

buku brile khusus tunanetra. Kita masih  

memiliki beberapa buku brile dari pemerintah, 

itu pun hanya buku-buku mata pelajaran 

tertentu saja (mapel umum) untuk mata 

pelajaran PAI kita belum mendapatkan buku 

brile sama sekali. Maka dari itu sistem 

pembelajaran PAI kita disini masih 

menggunakan yang sama dengan yang dlu 

yaitu dengan menggunakan metode ceramah. 

 

Keberhasilan yang telah di capai oleh MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam mensukseskan 

telah disampaikan oleh Bu Heni, sebagai berikut: 

Menurut saya jalannya implementasi K13 di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini berhasil. 



 
 

 
 

Karena semua siswa saya kira telah menguasai 

dengan baik. Mereka mampu mengikuti 

kemampuan dari pada siswa normal lainnya, 

apalagi mereka lebih ahli pada mata pelajaran 

PAI terutama pada hafalan. 

 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara 

diatas tentang Evaluasi K13 dalam Pembelajaran PAI 

Bagi Siswa Tunanetra dapat digaris bawahi yaitu: 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan Implementasi K13 dalam pembelajaran 

PAI bagi siswa tunanetra yang telah dilaksanakan di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo sehingga dapat 

diketahui bahwa semua siswa baik siswa normal 

maupun siswa tunanetra sudah mampu melaksanakan 

pembelajaran yang telah disampaikan oleh pengajar di 

kelas. Serta dapat mengidentifikasi faktor penghambat 

maupun faktor pendukung yang dialami oleh pendidik 

dalam implementasi Kurikulum 2013 terutama pada 

siswa tunanetra. Dan silabus yang digunakan tidak 



 
 

 
 

sama dengan silabus yang ditetapkan oleh pemerintah, 

untuk silabus semua guru menyusun sendiri sesuai 

dengan kemampuan antara siswa normal maupun 

siswa tunanetra. Dan menurut para guru-guru maupun 

para staf bahwasannya jalannya Implementasi K13 di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini berhasil.  

  



 
 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Tentang Perencanaan K13 dalam 

Pembelajaran PAI bagi siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

untuk siswa tunanetra memang harus ada perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam hal ini anak 

berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu baik meskipun 

mereka memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual maupun sosial. Dalam konteks itulah, 

berdasarkan diskripsi hasil data sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa perencanaan kurikulum 2013 di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo ini pada umumnya terdiri 



 
 

 
 

dari tujuan, strategi yang digunakan, masalah yang 

dihadapi serta cara mengatasinya. 

Dan untuk menyusun perencanaan itu yang lebih 

penting mengetahui kemampuan setiap siswa, baik 

siswa normal maupun siswa tunanetra. Agar proses 

pembelajaran kedepannya mampu berjalan dengan baik 

dan lancar. Salah satu perencanaan yang harus 

difikirkan secara matang yaitu penyusunan RPP 

maupun metode pengajaran yang akan digunakan dalam 

kelas. Dalam proses pendidikan yang dilaksanakan di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki tujuan yang 

sesuai dengan UUD 1945 yaitu ikut mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Jadi meskipun mereka berkebutuhan 

khusus, mereka juga memiliki hak yang sama dalam 

bergaul maupun cerdas dalam pemikiran. 

Kementrian agama mulai menetapkan 

penggunaan kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 



 
 

 
 

2014/2015. Jadi sejak itulah madrasah ini menggunakan 

kurikulum tersebut. Sebelum mengimplementasikan 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI khususnya 

bagi siswa tunanetra, langkah pertama yaitu membuat 

perencanaan yang matang, artinya guru harus membuat 

persiapan apa yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan 

agar siswa tunanetra tidak tertinggal dengan siswa 

normal lainnya, karena siswa tunanetra memiliki hak 

yang sama dengan siswa normal lainnya. 

Sebagai satu-satunya sekolah inklusi di Ponorogo 

yang menerima siswa tunanetra sekolah selalu berupaya 

mengayomi siswa normal maupun siswa tunanetra 

tanpa membedakan satu sama lain. Sebelum melakukan 

proses pembelajaran guru harus menguasai materi serta 

metode sehingga semua siswa baik siswa 



 
 

 
 

normalmaupun siswa tunanetra mengerti dan paham 

pada materi pelajaran. 

Perencanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

PAI bagi siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo merupakan sebuah keputusan yang diambil 

untuk melakukan tindakan agar selama 

penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih 

efektif dan efisien tanpa membedakan latar belakang 

siswa. 

B. Analisis Tentang Proses Implementasi K13 dalam 

Pembelajaran PAI Bagi Siswa Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 bagi siswa 

tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, guru 

menggunakan penanganan atau metode yang sama. 

Sebagaimana dijelaskan secara teoritis bahwa secara 

umum metode yang digunakan oleh guru bidang studi 



 
 

 
 

PAI yaitu: 1) metode ceramah; 2) metode Tanya jawab; 

3) metode diskusi; 4) metode pemberian tugas belajar; 

5) metode demonstrasi; 6) metode kerja kelompok. 

Sedangkan secara teoritis untuk siswa berkebutuhan 

khusus menggunakan beberapa metode antara lain: 

dalam proses pembelajaran di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo khususnya bidang studi PAI guru 

menggunakan metode ceramah. Artinya metode yang 

digunakan sesuai dengan teori, baik untuk siswa normal 

maupun siswa berkebutuhan khusus. Yang terpenting 

dalam proses pendidikan, guru harus mampu 

meningkatkan rasa percaya diri semua siswa khususnya 

siswa tunanetra. 

Dalam upaya pembentukan sikap percaya diri 

bagi siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo, guru selalu memberikan motivasi agar siswa 

lebih percaya diri. Pihak sekolah juga memfasilitasi 



 
 

 
 

siswa-siswanya untuk selalu berekspresi maupun 

bereksplorasi melalui beberapa kegiatan prestasi seperti 

lomba tartil ataupun hafalah Al Qur’an. Selain itu guru 

juga member teladan yang baik, memberikan perhatian 

khusus, telaten dalam menghadapi siswa, serta 

membiasakan mereka melakukan berbagai hal penting 

seperti sholat berjama’ah, menghafal maupun membaca 

Al Qur’an sehingga mereka merasa memiliki skill yang 

kemudian akan menjadikan mereka merasa sama seperti 

orang lain dan menumbuhkan rasa percaya diri pada 

mereka. Sikap solidaritas yang baik pada siswa normal 

juga membuat siswa yang berkebutuhan khusus mampu 

meningkatkan rasa percaya diri mereka. 

Pembelajaran PAI bagi siswa tunanetrasebagai 

implementasi kurikulum 2013 di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo menggunakan metode ceramah sebagai 

metode utama, dengan harapan siswa yang 



 
 

 
 

berkebutuhan khusus tidak merasa berbeda dengan 

siswa normal lainnya, sehingga akan lebih 

memudahkan siswa untuk menguasai materi 

pembelajaran. Selain itu dalam satu kelas terdapat siswa 

normal dan siswa tunanetra, sehinga yang terpenting 

dalam proses pembelajaran adalah bagaimana upaya 

guru untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa 

berkebutuhan khusus tidak meresa berbeda dengan 

siswa normal lainnya. 

C. Analisis Tentang Evaluasi Implementasi K13 dalam 

Pembelajaran PAI Bagi Siswa Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan 

mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam 

proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai 

dengan rencana atau program yang telah ditetapkan 



 
 

 
 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.24 Sehingga 

setiap kegiatan ataupun proses pembelajaran yang 

dilakukan di madrasah dalam mendidik siswa 

khususnya siswa berkebutuhan khusus memerlukan 

adanya evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

diskripsi data bahwa evaluasi K13 dalam pembelajaran 

PAI di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dilaksanakan 

secara cermat, karena evaluasi merupakan hal yang 

sangat diperlukan dari setiap kegiatan untuk mengetahui 

sampai sejauh mana kegiatan tersebut dapat terlaksana 

untuk mencapai hasil yang diharapkan.  

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

kekurangan dari kegiatan sehingga dapat dicarikan 

solusinya. Sebagaimana dikemukakan secara teoritis, 

bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui beberapa 

hal yang sangat penting bagi para pendidik dan anak 

                                                           
24 Hikmat, Manajemen Pendidik, 125. 



 
 

 
 

didik, sekaligus bagi lembaga pendidikan, yaitu: 1) 

perkembangan prestasi siswa; 2) ketepatan metode 

pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik; 3) 

kemampuan minat dan bakat siswa; 4) profesionalitas 

para pendidik; 5) strategi pembelajaran yang baik dan 

tepat untuk diterapkan; 6) efektivitas pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

deskripsi data bahwa pihak madrasah selalu membuat 

agenda untuk mensukseskan implementasi kurikulum 

2013 ini, misalnya mengadakan BIMTEK, kemudian 

melakukan pengawasan terhadap guru pengampu 

kurikulum 2013 sehingga proses pemijakan berjalan 

dengan lancar. 

Setelah dilakukan evaluasi, guru maupun pihak 

sekolah secara bersama-sama akan melakukan 

perbaikan. Sebagaimana hasil dari deskripsi data, 

bahwa guru menggunakan metode yang sama pada 



 
 

 
 

semua siswa. Namun pelajaran tetap disesuaikan 

dengan anak tunanetra itu sendiri. Jika ada anak yang 

tertinggal dari teman-temannya, maka guru melakukan 

pull out yaitu dengan memberikan pembelajaran 

tambahan. Selain itu siswa yang normal biasanya 

membantu siswa yang berkebutuhan khusus. Siswa 

tunanetra itu sendiri juga memiliki kesadaran untuk 

mengulang pelajaran di asrama pada malam hari. 

Suatu kegiatan selalu memerlukan evaluasi agar 

mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung 

dalam kesuksesan implementasi kurikulum 2013 seperti 

halnya hasil dari deskripsi data, bahwa faktor 

penghambat utama dalam implementasi kurikulum 

2013 di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo antara lain 

minimnya SDM yang memiliki skill untuk mendidik 

siswa tunanetra. Sedangkan faktor pendukung dalam 

implementasi kurikulum 2013 yaitu: dari konsep 



 
 

 
 

pengajarannya, kurikulum, sertan metode pengajaran 

yang digunakan. 

Evaluasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

PAI di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo sangat penting 

dilakukan, baik untuk siswa normal maupun siswa 

berkebutuhan khusus. Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui hasil pelaksanaan kurikulum 2013 di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo sehingga dapat diketahui 

bahwa siswa berkebutuhan khusus mampu mengikuti 

kemampuan dari siswa  normal lainnya. Apalagi mereka 

lebih ahli pada mata pelajaran PAI khususnya pada 

materi hafalan. 

 

  



 
 

 
 

BAB VI 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis 

yang dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Perencanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI 

bagi siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo merupakan sebuah keputusan yang diambil 

untuk melakukan tindakan agar selama 

penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih 

efektif dan efisien tanpa membedakan latar belakang 

siswa. 

2. Proses implementasi kurikulum 2013 dalam 

Pembelajaran PAI bagi siswa Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu dilakukan dengan 



 
 

 
 

menggunakan metode ceramah sebagai metode utama, 

dengan harapan siswa yang berkebutuhan khusus tidak 

merasa berbeda dengan siswa normal lainnya, 

sehingga akan lebih memudahkan siswa untuk 

menguasai materi pembelajaran. Selain itu dalam satu 

kelas terdapat siswa normal dan siswa tunanetra, 

sehinga yang terpenting dalam proses pembelajaran 

adalah bagaimana upaya guru untuk meningkatkan 

rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus tidak 

merasa berbeda dengan siswa normal lainnya. 

3. Evaluasi implementasi kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran PAI di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

sangat penting dilakukan, baik untuk siswa normal 

maupun siswa berkebutuhan khusus. Evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan 

kurikulum 2013 di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

sehingga dapat diketahui bahwa siswa berkebutuhan 



 
 

 
 

khusus mampu mengikuti kemampuan dari siswa  

normal lainnya. Apalagi mereka lebih ahli pada mata 

pelajaran PAI khususnya pada materi hafalan. 

  



 
 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitin dan pembahasan yang 

telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti 

mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, perlu membangun kerjasama dengan 

tenaga ahli seperti guru yang ahli pada bidangnya, 

psikolog, dan lainnya serta orang tua sebagai upaya 

peningkatan layanan pendidikan bagi siswa 

berkebutuhan khusus.  

2. Bagi guru, perlu adanya tingkat kesabaran yang 

tinggi dalam menghadapi siswa berkebutuhan 

khusus. Dan lebih menguasai lagi tentang siswa 

berkebutuhan khusus. 

3. Peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini dapat 

digunakan secara luas, maka subjek penelitiannya 

tidak terbatas pada siswa tunanetra saja. 
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