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ABSTRAK 

 

Muyyassaroh, Iffah Khoiriyatul. 2019.Pemanfaatan 

Komputer  dalam  Pembelajaran dan Menghafal Al-Quran 

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, Dr. Harjali, M.Pd 

 

Kata Kunci: Teknologi Pembelajaran, Tunanetra . 

Rumusan tentang pengertian teknologi pembelajaran 

telah mengalami beberapa perubahan, sejalan dengan 

sejarah dan perkembangan dari teknologi pembelajaran itu 

sendiri.Teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin ilmu 

atau bidang garapan; istilah teknologi pembelajaran dipakai 

bergantian dengan istilah teknologi pendidikan; tujuan 

utama teknologi pembelajaran adalah untuk; memecahkan 

masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran, dan untuk 

meningkatkan kinerja belajar. 

Peserta didik yang mempunyai kelaianan fisik 

seperti peserta didik tunanetra yang belajar menggunakan 

pendengaran saja. Tunanetra adalah jika ia memiliki visus 

sentralis 6/60 lebih kecil dari itu. Atau setelah diperiksa 

secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi 

mempergunakan fasilitas pendidikan dan pendengaran yang 

biasa digunakan oleh anak normal/orang awas. 

Berdasarkan uraian di atas, maksud dan tujuan dari 

penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan strategi yang 

digunakan oleh guru dalam menghadapi siswa tunanetra 

yang menggunakan laptop/komputer dalam pembelajaran 

dan  menghafal Al-Quran, serta mencari tau kendala-

kendala guru dalam menyampaikan materi kepada anak 

tunanetra ketika belajar dikelas dan melihat konstribusi 
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pembelajaran berbasis komputer yang dirasakan oleh anak 

tunanetra.  

 Untuk menjawab rumusan masalah di atas peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi 

dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini ditemukan: 

(1)Strategi belajar siswa penyandang tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu sama dengan siswa yang 

awas. Selain sekolah yang berbasis inklusi siawa tunanetra 

harus bisa mengikuti siswa yang awas.Hanya sedikit 

perbedaan, siswa tunanetra dalam menerima informasi dan 

materi melalui indera pendengaran dan menggunakan media 

pembelajaran.  Siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo menggunakan alat bantu untuk membantu  dalam 

belajar, alat bantu tersebut berupa alat tulis Braille, 

komputer/laptop. (2)Hambatan yang dihadapi oleh guru 

dalam kelas yaitu kesulitan guru dalam menjelaskan maetri 

matemetika yang berupa gambar, atau berbau hitung-

hitungan, serta hambatan guru dalam mengenalkan huruf 

Al-qur’an, dan hambatan guru dalam praktik olahraga. (3)  

Kontribusi yang dirasakan oleh siswa tunanetra tidak di 

bidang akademik saja,namun dalam bidang  non akademik 

siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki 

prestasi yang mengagumkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia diciptakan oleh Allah memiliki 

kelebihan di banding makhluk yang lain. Manusia 

memang berbeda dengan makhluk lainnya karena 

manusia diberi akal untuk berfikir manusia bisa 

membedakannya salah satunya melalui pendidikan. 

Selain itu pendidikan juga dianggap sebagai sarana yang 

efektif untuk merubah kondisi sosial dimasyarakat. 

Hak untuk memperoleh pendidikan itupun juga 

sama.  Sebagaimana tercantum dalam undang-undang RI 

bab 3 pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan, dan pasal 6 yang berbunyi setiap warga 

negara berhak atas kesempatan yang sekurang-

kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan tamatan pendidikan dasar.
1
 

Dari keterangan diatas, jelas bahwa pendidikan 

itu memang hak untuk setiap warga negara. Baik warga 

negara yang berada dalam wilayah pedesaan maupun 

perkotaan. Dan tidak terkecuali juga bagi warga negara 

yang mempunyai kelainan fisik maupun mental. 

                                                           
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 

Tentang Setiap Pendidikan Nasional Dan Penjelasan (Semarang: Aneka 

Ilmu, 1992),4.  
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Akan tetapi bagi warga negara yang mempunyai 

kelainan fsik maupun mental dalam proses 

pembelajarannya tidak akan sama dengan mereka yang 

normal pada umumnya. Walaupun demikian bagi 

mereka yang mempunyai kelainan tersebut tidak perlu 

merasa terkucilkan, sebab terdapat wadah sebagai 

tempat yang mengatur mereka yaitu Undang-Undang RI 

bab 3 pasal 8 ayat 1 yang berbunyi bahwa warga negara 

yang mempunyai kelainan fisik atau mental berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa. Dan pasal 11 ayat 4 

yang menjelaskan bahwa pendidikan luar biasa 

merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan 

untuk peserta didik yang menyandang kelaianan fisik 

dana tau mental. 
2
 

Dari sini sudah tampak jelas memang ada 

persamaan dan perbedaan antara warga negara yang 

normal dengan mereka yang mempunyai kelainan. Pada 

mereka yaitu anak yang mempunyai kelaianan dalam 

proses pembelajarannya yang memerlukan strategi dan 

alat  bantu belajar yang berbeda dari anak normal pada 

umumnya dengan tujuan materi atau pelajaran yang 

disampaikan oleh guru itu mampu di pahami dan 

dimengerti oleh siswa. Hal ini semata-mata karena 

bersandar pada kondisi yang dialami oleh anak atau 

siswa yang berkelainan itu. 

Dengan ini anak atau siswa tunanetra 

memanfaatkan kemajuan internet yang semakin canggih 

dan beragam fungsinya,selain manusia dituntut untuk 

                                                           
2
Ibid.,6.i 
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mengembangkan serta memanfaatkan teknologi untuk 

beradaptasi dalam keberlangsungan hidupnya, itu 

disebabkan karena di era informasi ini banyaknya 

persaingan dalam kebutuhan informasi (information 

needs). Tidak sempurna disini yang dimaksud 

keterbatasan panca indera dalam melakukan aktivitas, 

baik disebabkan secara lahir maupun kecelakaan 

sebelumnya, seperti contoh penyandang cacat, entah itu 

tunanetra, tunarungu dan lain-lain yang juga memiliki 

keterbatasan fisik. 

Padahal mereka (penyandang cacat) juga 

berkebutuhan terhadap informasi yang ada, informasi 

tersebut untuk memenuhi kubutuhan informasi yang 

mereka inginkan. Tetapi penyandang cacat ini 

mengalami keterbatasan dalam meyerap informasi yang 

ada, sehingga diperlukan sebuah media atau alat bantu 

untuk memudahkan penyandang cacat untuk 

mendapatkan informasi, seperti halnya pada tunanetra, 

penyandang tunanetra merupakan salah satu tipe anak 

berkebutuhan khusus (ABK), yang mengacu pada 

hilangnya fungsi indera visualnya, adanya keterbatasan 

pada media yang akan digunakan untuk menyerap 

berbagai macam informasi. Fenomena tersebut menarik 

peneliti untuk mengetahui bagaimana anak tunanetra 

dalam mencari informasi  dan menggunakan media 

informasi. 

Kebanyakan mereka meneliti terhadap orang-

orang yang normal atau orang yang masih bisa melihat 

dengan jelas, dan jarang meneliti dari kalangan orang 
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berkebutuhan khusus, khususnya dalam pemanfaatan 

internet, dimana mereka yang normal selalu 

memanfaatkan panca indera untuk menyerap informasi 

dalam pemanfaatan internet tersebut, khususnya indera 

penglihatan, lain halnya dengan orang-orang yang 

memiliki keterbatasan fisik seperti para penyandang 

tunanetra  yang mengalami kesulitan dalam hal 

penglihatan. 
3
 

DiPonorogo khususnya di MA Muhammadiyah 1 

terdapat siswa tunanetra yang ikut serta dalam proses 

pembelajaran siswa normal. Mata pelajarannya pun 

sama dengan mata pelajaran bagi siswa-siswa yang 

normal pada umumnya, namun hanya cara atau 

penyerapan ilmunya yang berbeda, karena siswa 

tunanetra harus menggunakan media  atau alat bantu 

untuk memudahkannya dalam menyerap ilmu yang 

diajarkan oleh gurunya, selain itu penelitian ini ingin 

mengkaji tentang pemanfaatan teknologi pembelajaran, 

yang digunakan siswa tunanetra untuk menghafal Al-

Quran dan peneliti kagum terhadap mereka yang tidak 

sempurna dari segi fisik tetapi mempunyai semangat 

belajar yang membanggakan, hati ini perih ketika 

melihat mereka semangat belajar untuk bisa mandiri 

seperti layaknya orang normal, dan kagum terhadap 

semangat mereka dalam menghafal al-quran.
4
 

                                                           
3
Mohammad Tri Haryanto, “Pemanfaatan Media Internet Oleh 

Penyandang Disabilitas Netra Di SLB YPAB,”Edukasi, 1 ( 

januari,2016) 
4
 Hasil Observasi Peneliti pada Tanggal 10 Oktober 2018.  
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Merujuk pada latar belakang diatas, penelitian ini 

mencoba mengkaji siswa tunanetra yang memanfaatkan 

teknologi pembelajaran dan mengakses materi 

pembelajaran dan informasi. Dalam hal ini peneliti ingin 

meneliti masalah tersebut dengan judul Pemanfaatan 

Teknologi Pembelajaran Bagi Siswa Tunanetra Di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo.Dengan demikian 

diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar dan 

meningkatkan status siswa tunanetra di mata masyarakat 

luas. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan fenomena diatas, maka penelitian 

ini memfokuskan penelitiannya pada Pemanfaatan 

komputer dalam Pembelajaran dan Menghafal Al-Quran  

Bagi Siswa Tunanetra Di MA Muhammadiyyah 1 

Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

diatas, maka timbul permasalahan yang menjadi dasar 

pertimbangan dari penelitian ini. Maka rumusan masalah 

yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi guru untuk siswa tunanetra yang 

menggunakan  komputer  untuk menghafal Al-

Quran di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo?  

2. Apa saja masalah yang dihadapi oleh guru dalam 

proses pembelajaran berbasis komputer pada siswa 

tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo?  
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3. Apa kontribusi pembelajaran berbasis komputer 

terhadap siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo ? 

   

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk 

menjelaskan strategi yang digunakan oleh guru dalam 

menghadapi siswa tunanetra yang menggunakan 

laptop/komputer dalam menghafal Al-Quran, serta 

mencari tau kendala-kendala guru dalam menyampaikan 

materi kepada anak tunanetra ketika belajar dikelas dan 

melihat konstribusi pembelajaran berbasis komputer 

yang dirasakan oleh anak tunanetra.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik  

Penelitian ini akan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan yang ada hubungannya dengan 

implementasi teknologi pembelajaran yang 

digunakan oleh siswa tunanetra.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti  

Untuk melatih diri dalam penelitian yang 

bersifat ilmiah untuk menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti 

tentang implementasi pemanfaatan teknologi 

pembelajaran bagi siswa tunanetra. 
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b. Bagi lembaga atau sekolah yang bersangkutan 

Bagi sekolah atau lembaga, semoga 

penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi, 

refleksi, dan sebagai pertimbangan guru dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya pemanfaatan teknologi pembelajaran 

bagi siswa tunanetra di MA Muhammadiyyah 1 

Ponorogo. 

c. Bagi peneliti selanjutnya  

Sebagai wahana pengetahuan dan bahan 

acuan penelitian pendahuluan atau referensi 

tentang implementasi pemanfaatan teknologi 

pembelajaran bagi siswa tunanetra. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Pembahasan dalam proposal ini terbagi menjadi 

beberapa bab, adapun untuk mempermudah dalam 

memahami proposal ini, maka peneliti menyesuaikan 

sistematika pembahasan sebagai berikut:  

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  : TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

Membahas tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori tentang proses 

pembelajaran siswa tunanetra. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Membahas tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-

tahapan penelitian. 

BAB IV :  DESKRIPSI DATA 

Membahas tentang penyajian data yang 

meliputi paparan data umum yang berkaitan 

dengan gambaran umum MA 

Muhammadiyyah 1 Ponorogo yang berisi 

tentang sejarah singkat berdirinya, letak 

geografis, visi-misi, tujuan, dan aktivitas 

yang mengacu pada proses pembentukan 

karakter siswa. 

BAB V :  ANALISIS DATA 

Membahas tentang proses pembelajaran 

dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran 

siswa tunanetra di MA Muhammdiyyah 1 

Ponorogo. 

BAB VI :  PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan dan 

dilengkapi dengan saran-saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN  

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini berangkat dari kajian penelitian 

terdahulu. Adapun penelitian sebelumnya yang disusun 

untuk memenuhi tugas akhir kuliah (skripsi) oleh: 

1. Ratna Ika Suryaningsih (210307053) Fakultas 

Keguruan Dan Pendidikan Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Ponorogo 2011 dengan judul “Metode 

Pembelajaran Pai Pada Anak Berkebutuhan Khusus 

(studi kasus pada anak Autis di SLB Hajar Kota 

Madiun)
5
 Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Gambaran priode awal belajar, 

prilaku siswa autis masih sulit dikendalikan karena 

anak belum bisa mengontrol diri, misalnya belum 

bisa memfokuskan kontak mata ketika berinteraksi 

dengan orang lain, belum bisa duduk tenang. Hal 

tersebut akan menjadi faktor penghambat dalam 

proses menerima pelajaran, apabila tidak 

dilaksanakan dari awal. Begitu juga dalam hal 

pembelajaran pendidikan agama islam.  

                                                           
5
 Ratna Ika Suyaningsih, Metode Pembelajaran PAI Pada Anak 

Berkebutuhan Khusus ( studi kasus pada anak Autis di SLB Hajar 

Kota Madiun), Jurusan Tarbiyah,STAIN Ponorogo,2011  



10 
 

 

Hasil pembelajaran khusunya pembelajaran 

PAI anak mengalami perkembangan yang cukup 

baik. Anak telah mampu mengikuti gerakan sholat, 

wudhu, latihan adzan, mengucapkan kalimat 

syahadat, istighfar, surat al-fatihah meskipun dengan 

keterbatasan dan kata-kata yang kurang jelas dan 

masih didampingi guru dalam melakukannya.  

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah fokus dan tempat 

penelitian. Fokus Penelitian terdahulu adalah 

bagaimana meningkatkan pembelajaran PAI dan 

mengontrol emosi bagi siswa tunanetra. Sedangkan 

penelitian sekarang yang akan dilakukan adalah 

bagaimana siswa tunanetra memanfaatkan teknologi 

pembelajaran.   

2. Munasaroh (210308167) Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Ponorogo Tahun 2012, dengan judul Pembelajaran 

Pai Dengan Menggunakan Bahasa Isyarat Pada 

Siswa Berkebutuhan Khusus Di SMPLB Ponorogo.
6
 

Dengan hasil penelitian Pelaksanaan pembelajaran 

PAI dengan menggunakan bahasa isyarat pada siswa 

berkebutuhan khusus (tunarungu) di SMPLB 

ponorogo adalah dengan menggunakan media yang 

tepat, yaitu media yang memanfaatkan indra 

                                                           
6
 Munasaroh, Pembelajaran PAI  Dengan Menggunakan Bahasa 

Isyarat Pada Siswa Berkebutuhan Khusus Di SMPLB Ponorogo, Jurusan 

Tarbiyah, STAIN Ponorogo,2012.    
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penglihatannya. yaitu dengan kamus KBBI (sistem 

isyarat bahasa indonesia) dengan tidak 

meninggalkan bahasa lisan. Penggunaan bahasa 

isyarat dan bahasa lisan ini disebut dengan 

komunikasi total (KomTal).  

Upaya guru PAI dalam meningkatkan 

pemahaman siswa yang mengalami kesulitan belajar 

di SMPLB ponorogo adalah dengan melakukan 

pendekatan secara individu dan melaksanakan 

program remedial. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang adalah fokus dan tempat 

penelitian. Dan  Penelitian yang akan dilakukan ini 

berkeinginan untuk mengetahui siswa tunanetra 

dalam menggunakan teknologi pembelajaran berupa 

komputer dan akses internet. tipe komputer yang 

digunakan siswa di MA Muhammadiyyah 1 ini sama 

persis yang digunakan oleh manusia normal, hanya 

saja mereka mengaktifkan sistem aksibilitas 

dikomputer untuk mendengrkan dan mengarahkan 

mereka dalam mamainkannya.  

3. Isna Arofatuzzuhro (210310071) fakultas keguruan 

dan ilmu Pendidikan program studi Pendidikan 

agama islam di sekolah tinggi agam islam negeri 

tahun 2014, dengan judul “Pembelajaran Agama 

Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Study 

Kasus Di SMPLB Bananul Amanah Banjarsari 
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Wetan Dgangan Madiun)
7
 Hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut : Startegi dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam untuk anak 

berkebutuhan khusus di SMPLB Bananul Amanah 

Banjarsari Wetan Daganagan Madiun ini melihat 

dari masing-masing kebutuhan yaitu untuk 

tunarungu cara penyampainnya dengan cara diulang-

ulang sampai siswa paham. Untuk seluruhnya sering 

diterapkan metode ceramah dan pemberian 

penghargaan bagi siswa yang sudah bisa melakukan 

tugasnya dengan baik.  

Kendala yang dihadapi dalam pembalajaran 

Pendidikan Agama Islam bagi siswa tunarungu dan 

tunagrihati yaitu minimnya kesadaran dari orang tua 

terhadap pendidikan khususnya pendidikan agama 

islam, tindakan siswa tunagrahita sulit dikendalikan, 

sering sulit mnegerti atau memahami bahasa isyarat 

dari siswa tunarungu, dan kurangnya ketelatenan 

pendidik.   

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dan 

penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian 

terdahulu hanya focus pada metode pengajaran guru 

terhadap siswa seluruh ABK yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu fokus pada media teknologi 

                                                           
7
 Isna Arrofatuz Zuhria, Pembeljaran  Agama Islam Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (study kasus di SMPLB Bananul Amanah 

Banjarsari Wetan Dgangan Madiun) Jurusan Tarbiyah, STAIN 

Ponorogo, 2014.  
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pembelajaran berupa komputer yang digunakan 

langsung oleh siswa tunanetra secara langsung tanpa 

ada bantuan dari temannya.    

Kesimpulan dari persamaan dari beberapa 

penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas 

tentang proses pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

tujuan penelitian yang ingin diketahui dan digali deri 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Penelitian pertama untuk mengetahui metode 

pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan 

khusus (studi kasus pada anak autis di SLB Hajar 

Kota Madiun). 

b. Penelitian kedua, anak mengetahui pembelajaran 

PAI dengan menggunakan bahasa isyarat pada 

siswa berkebutuhan khusus di SMPLB ponorogo. 

c. Penelitian ketiga, untuk mengetahui pembelajarn 

agama islam bagi anak berkebutuhan khusus 

(study kasus di SMPLB Bananul amanah 

Banjarsari wetan dagangan madiun) 

d. Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

untuk mengetahui proses pembelajaran siswa 

dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran di 

MA Muhammadiyyah 1 Ponorogo.    
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B. Kajian Teori  

1. Tunanetra 

a. Pengertian Tunanetra  

Organ mata dalam sistem pancaindra 

manusia merupakan salah satu dari indra yang 

sangat penting, sebab disamping menjalankan 

fungsi fisiologis dalam kehidupan manusia, mata 

dapat juga memberikan keindahan muka yang 

sangat mengagumkan. 

Organ mata yang normal dalam 

menjalankan fungsinya sebagai indra penglihatan 

melalui proses berikut. Pantulan cahaya dari 

objek di lingkungannya ditangkap oleh mata 

melewati kornea, lensa mata, dan membentuk 

bayangan nyata yang lebih kecil dan terbalik 

pada retina.Dari retina dengan melalui saraf 

penglihatan bayangan benda dikirim ke otak dan 

terbentuklah kesadaran orang tentang objek yang 

dilihatnya. 

Sedangkan organ mata yang tidak normal 

atau berkailan dalam proses fisiologis melihat 

sebagai berikut. Bayangan benda yang ditangkap 

oleh mata tidak dapat diteruskan oleh kornea, 

lensa mata, retina, dan ke saraf karena suatu 

sebab, misalnya kornea mata mengalami 

kerusakan, kering, keriput, mata menjadi keruh, 

atau saraf yang menghubungkan mata dengan 

otak mengalami gangguan. 
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Seseorang dikatakan tunanetra jika ia 

memiliki visus sentralis 6/60 lebih keecil dari itu. 

Atau, setelah dikoreksi secara maksimal 

penglihatannya tidak memungkinkan lagi 

mempergunakan fasilitas pendidikan dan 

pengajaran yang biasa digunakan oleh anak 

normal/orang awas. 

b. Klasifikasi dan Karakteristik Anak 

Tunanetra  

Cruickshank (1980) menelaah jenjang 

ketunanetraan berdasarkan pengaruh gradasi 

kelainan penglihatan terhadap aktivitas 

ingatannya, dapat dikelompokkan menjadi 

sebagai berikut. 

1) Anak tunanetra total bawaan atau yang 

diderita sebelum usia 5 tahun. 

2) Anak tunanetra total yang di derita setelah 

usia 5 tahun. 

3) Anak tunanetra sebagian karena faktor 

bawaan 

4) Anak tunanetra sebagian akibat sesuatu yang 

didapat kemudian.  

5) Anak dapat melihat sebagian karena faktor 

bawaan. 

6) Anak dapat melihat sebagian akibat tertentu 

yang didapat kemudian. 

Anak tunanetra termasuk dalam nomor 1 

sampai dengan 4 termasuk dalam kategori perlu 
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mendapatkan intervensi dan modifikasi program 

layanan pendidikan khusus sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Menurut klasifikasi anak tunanetra pada 

dasarnya dibagi menjadi dua seperti uraian 

berikut:
8
  

1) Buta total  

Buta total adalah tidak dapat melihat 

dua jari dua mukanya atau hanya melihat 

sinar atau cahaya yang lumayan dapat 

dipergunakan untuk orientasi mobilitas. Oleh 

karena itu mereka tidak mampu 

menggunakan huruf lain selain huruf breille. 

2)  Kurang penglihatan (Low vision)  

Low vision adalah mereka yang bisa 

melihat sesuatu, mata harus didekatkan, atau 

mata harus dijauhkan dari objek yang 

dilihatnya, atau mereka yang memiliki 

pandangan kabur ketika melihat objek. 

Biasanya untuk mengatasi permasalahan 

penglihatan, para penderita low vision ini 

mengunakan kontak lensa atau kacamata.  

 

 

                                                           
8
 Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran 

dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: Katahati, 

2010),36.   
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Menurut Karakteristik siswa tunanetra 

dapat dijelaskan sebagai berikut:
9
 

1) Segi Fisik 

Secara fisik siswa tunanetra akan 

memilki kelainan pada organ penglihatan, 

yang dapat dibedakan pada siswa normal 

pada umumnya.  

2) Segi Motorik 

Secara motorik siswa tunanetra 

kehilangan pengalaman visualnya yang 

menyebabkan tunanetra kurang mampu 

berorientasi terhadap lingkungannya. Maka 

siswa tunanetra tidak seperti siswa normal 

pada umunya, mereka harus belajar 

bagaimana berjalan dengan aman dan efisien 

dalam satu lingkungan dengan berbagai 

keterampilan orientasi dan mobilitas.   

3) Prilaku 

Prilaku pada tunanetra sering 

menunjukkan prilaku steoritip, sehingga 

menunjukkan prilaku yang tidak semestinya 

misalnya sering menekan matanya, membuat 

suara dengan jarinya, menggoyangkan 

kepala atau berputar-putar. Hal ini 

dikarenakan tidak ada rangsangan sensoris, 

                                                           
9
 Novi Nitya Santi, Pendidikan Inklusi (Sukoharjo: Oase Pustaka 

2017), 76.   
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keterbatasan aktifitas di lingkungannya, serta 

keterbatasan sosial. 
10

  

4) Akademik  

Secara umum kemampuan akademik, 

anak-anak tunanetra sama seperti anak-anak 

normal pada umumnya. Keadaan 

ketunanetraan berpengaruh pada 

perkembangan keterampilan akademis, 

khususnya dalam bidang membaca dan 

menulis. Dengan kondisi yang demikian 

maka tunanetra mempergunakan berbagai 

alternatif media atau alat untuk membaca 

dan menulis.   

5) Pribadi dan Sosial  

Tunanetra memiliki hambatan dalam 

mengamati, dan meniru, maka perlu adanya 

latihan langsung dalam keterampilan sosial 

seperti dalam bidang pengembangan 

persahabatan, menjaga kontak mata, 

penampilan tubuh, ekspresi wajah, 

penyampaian komunikasi yang tepat, 

intonasi suara. 
11

  

c. Kondisi Kecerdasan Anak Tunanetra  

Para tester anak tunanetra mengalami 

kesukaran untuk menentukankondisi kecerdasan 

                                                           
10

  Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran 

dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: Katahati, 

2010),36. 
 
11

 Ibid,  
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anak tunanetra secara tepat.Berdasarkan 

kenyataan tersebut, para ahli tes kecerdasan perlu 

menyusun tes kecerdasan yang diperuntukkan 

khusus bagi anak tunanetra agar dapat diperoleh 

gambaran yang tepat atau mendekati kondisi 

kecerdasan anak tunanetra yang sebenarnya. 

Heyes, seorang ahli pendidikan anak 

tunanetra telah melakukan penelitian terhadap 

kondisi kecerdasan anak tunanetra. Kesimpulan 

hasil penelitiannya sebagai berikut. 

1) Ketunanetraan tidak secara otomatis 

mengakibatkan kecerdasan rendah. 

2) Mulainya ketunanetraan tidak memengaruhi 

tingkat kecerdasan. 

3) Anak tunanetra ternyata banyak yang berhasil 

mencapai prestasi intelektual yang baik, 

apabila lingkungan memberikan kesempatan 

dan motivasi kepada anak tunanetra untuk 

berkembang. 

4) Penyandang ketunanetraan tidak menunjukkan 

kelemahan dalam intelegensi verbal.
12

 

Kesimpulan hasil penelitian di atas, 

setidaknya menegaskan bahwa pada dasarnya 

kondisi kecerdasan anak tunanetra tidak berbeda 

dengan anak normal umunya (Bateman,1962). 

Apabila diketahui kecerdasan anak tunanetra 

                                                           
12

 Abdullah, “Bagaimana Mengajar Anak Tunanetra, (di sekolah 

Inklusi)”, Magistra, 82,13.  



20 
 

 

lebih rendah dari anak normal pada umumnya 

(Tilman, 1969) hal tersebut disebabkan karena 

anak tunanetra mengalami hambatan persepsi, 

berfikir secara komprehensif dan mencari 

rangkaian sebab akibat (Anam, 1981).
13

 

2. Proses Pembelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran (intruction) adalah suatu 

usaha untuk membuat peserta didik belajar atau 

suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta 

didik. Dengan kata lain, pembelajaran 

merupakan uapaya menciptakan kondisi agar 

terjadi kegiatan belajar. dalam pengertian lain, 

pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana 

dalam manipulasi sumber-sumber belajar agar 

terjadi proses belajar dalam diri peserta didik 

(Sadiman,dkk, 1986; 7). Pembelajaran disebut 

juga kegiatan pembelajaran (intruksional) adalah 

usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar 

seseorang membentuk diri secara positif dalam 

kondisi tertentu (Miarso, 2004: 528). Dengan 

demikian, inti dari pembelajaran adalah segala 

upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi 

proses belajar pada diri peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran tidak akan berarti jika tidak 

                                                           
13

 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik anak 

berkelainan, (Jakarta: Remaja Rosdakarya 2008 ) 30- 
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mengasilkan kegiatan belajar pada para peserta 

didiknya.  

Dalam UU No.20 tahun 2003 tentang 

sisdiknas pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

(Depdiknas, 2003:7).
14

 

Pendekatan pembelajaran merupakan 

suatu himpunan asumsi yang paling berhubungan 

dan terkait dengan sifat pembelajaran.Suatu 

pendekatan bersifat aksiomatik dan 

menggambarkan sifat-sifat dan ciri khas suatu 

pokok bahasan yang diajarkan. Di dalam 

pengertian pendekatan pembelajaran, para ahli 

yang mengembangkan konsep melalui kajian 

psikologis dan pedagogis berupaya mencapai 

kesepakatan dengan para praktisi dan pemerhati 

pembelajaran tentang bagaimana seharusnya 

membelajarkan. 

Metode pembelajaran adalah seluruh 

perencanaan dan prosedur maupun langkah-

langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan 

cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode 

pembalajaran dapat dianggap sebagai sesuatu 

prosedur atau proses yang teratur, suatu jalan 

atau cara yang teratur untuk melakukan 

                                                           
14

 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & 

Aplikasinya, (Jakarta: Rinea Cipta, 2008) 85   
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pembelajaran. Pengertian seluruh perencanaan 

itu jika dikaitkan dengan konsep yang 

berkembang dewasa ini meliputi standar 

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), 

indikator, tujuan pembelajaran dll. 

Strategi pembelajaran adalah rangkaian 

kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait 

dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran.
15

 

b. Strategi pembelajaran  

Dalam proses pendidikan diperlukan 

suatu perhitungan tentang kondisi dan situasi  

dimana proses tersebut berlangsung dalam 

jangka panjang. Dengan perhitungan  tersebut, 

maka proses pendidikan lebih terarah kepada 

tujuan yang hendak dicapai, karena segala 

sesuatunya telah direncanakan secara matang.  

Istilah strategi (strategy) berasal dari kata 

benda dan kata kerja dalam Bahasa yunani. 

Sebagai kata benda, strategos merupakan 

gabungan kata “stragos” (militer) “ago” 

(memimpin). Sebagai kata kerja, stratego berarti 

merencanakan (to plan). Pada awalnya, strategi 

berarti kegiatan memimpin militer dalam 

menjalankan tugas-tugasnya di lapangan.Konsep 

strategi yang semula diterapkan dalam 

                                                           
15

 Suyono & Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014)18 
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kemiliteran dan dunia politik kemudian banyak 

diterapkan pula dalam bidang menejemen, dunia 

usaha, pengadilan dan pendidikan.
16

 

Oemar Hamalik mengartikan 

pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.
17

 

Sedangkan menurut Yatim Riyanto  

pembelajaran merupakan upaya membelajarkan 

siswa untuk belajar. 
18

jadi pembelajaran adalah 

suatu kegiatan untuk memperteguh kemampuan 

melalui belbagai usaha yang dilakukan.  

Dalam proses pembelajaran, guru harus 

menetapkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. Menurut Taksonomi Blomm, 

secara teoritis tujuan pembelajaran dibagi atas 

tiga kategori, yaitu tujuan pembelajaran ranah 

kognitif, tujuan pembelajaran ranah efektif, dan 

tujuan pembelajaran ranah psikomotorik. 
19

 

                                                           
16

Basuki dan Ulum, pengantar ilmu pendidikan islam, 139 
17

 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: PT 

Bumi Aksara,2010),57  
18

 Yatim Riyanto, Pradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), 131.   
19

 Made Wena, Startegi Pembelajaran Inovatif Kontemporer 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 14.   
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Adapun ciri-ciri pembelajaran adalah 

sebagai berikut:  

1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, 

material, dan prosedur, yang merupakan 

unsur-unsur system pembelajaran dalam 

suatu rencana khusus.  

2) Kesaling tergantungan, antara unsur-unsur 

system pembelajaran yang serasi dalam suatu 

keseluruhan.  

3) Tujuan  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

strategi pembelajaran adalah perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian perencanaan kegiatan 

yang didesain untuk mencapai pendidikan 

tertentu. 

c. Cara Menghafal Alquran Siswa Tunanetra  

Menghafal Al-Quran bukan hanya terkait 

persoalan kemampuan kognitif. Melainkan juga 

membutuhkan faktor lain yang berkaitan dengan 

psikologis penghafal al-quran, seperti motivasi, 

minat, kemampuan merespon gangguan, serta 

faktor pendukung lainnya sepertilingkungan dan 

metode menghafal. Faktor psikolgis dalam proses 

pembelajaran sangat penting karena 

mempengaruhi tingkat konsentrasi indivisu, faktor 

psikologis tersebut berkaitan dengan kemampuan 

untuk mengelola diri agar focus pada tujuan yang 
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ingin dicapai atau dalam istilah psikologi disebut 

regulaasi diri.  

Dalam hal aktifitas mengahfal al-quran, tidak 

sedikit yang berhenti sebelum mencapai tujuan 

yaitu hafal 30 juz Al-quran. Banyak diantara 

mereka yang mundur karena kurang mampu 

meregulasi diri dengan baik. Al-Quran yang 

secara umum berbentuk teks yang dengan 

membacanyalah menjaadi cara paling efektif 

untuk mempelajari ataupun menghafalnya.  

Dalam hal menghafal Al-Quran siswa 

tunanetra hanya cukup mendengar dengan 

konsentrasi dan diulang-ulang agar bisa 

menghafal ayat demi ayat. Biasanya anak 

tunanetra memutar MP3 Al-Quran  ayat demi ayat 

hingga benar-benar mereka hafal.
20

         

 

d. Teknologi Pembelajaran  

a. Pengertian Teknologi pembelajaran  

Berikut ini dikemukakan beberapa 

definisi tentang teknologi pembelajaran yang 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

teknologi pembelajaran. 

1) Definisi Association For Educational 

Communications Technology (AECT, 1963) 

                                                           
20

 Riza Kurniawan,” Regulasi Diri Tunanetra penghafal Al-Quran,” 

Edukasi, 5 (Oktober 2017), 3-4.  
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atau asoiasi teknologi komunikasi 

pendidikan.   

“komunikasi Audiovisual adalah cabang 

dari teori dan praktik pendidikan yang 

terutama berkepentingan dengan mendesain, 

dan menggunakan pesan untuk 

mengendalikan proses belajar.  

2) Definisi Commission on instruction 

technology (CIT) 1970 

“Teknologi pembelajaran diartikan sebagai 

media yang lahir sebagai akibat revolusi 

komunikasi yang dapat digunakan untuk 

keperluan pembelajaran disamping guru, 

buku teks, dan papan tulis…. Bagian yang 

membentuk teknologi pembelajaran adalah 

televise, film, OHP, computer dan bagian 

perangkat keras maupun lunak lainnya.”  

3) Definisi Silber  

“Teknologi pembelajaran adalah 

pengembangan (riset, desain, produksi, 

evaluasi, dukungan-pasokan, dan 

pemanfaatan) komponen system 

pembelajaran (pesan, orang, bahan, 

peralatan, teknik, dan latar) serta 

pengelolaan usaha pengembangan 

(organisasi dan personel)  secara sistematis, 
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dengan tujuan untuk memecahkan masalah 

belajar. 
21

 

b. Jenis dan Klasifikasi Media  

Jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sangat banyak ragamnya, mulai 

dari media yang sederhana, sampai media yang 

cukup rumit dan canggih. Untuk mempermudah 

mempelajari jenis media, karakter, dan 

kemampuannya dilakukan pengklasifikasian atau 

penggolongan. Salah satu klasifikasi yang dapat 

menjadi acuan dalam pemanfaatan media adalah 

klassifikasi yang dikemukakan oleh  Edgar Dale 

yang dikenal dengan kekrucut pengalaman (Cone 

Experience). Kerucut pengalaman Edgar Dale 

mengklasifikasikan media berdasarkan 

pengalaman belajar yang akan diperoleh oleh 

peserta didik, mulai dari pengalaman belajar 

langsung, pengalaman belajar yang dapat dicapai 

melalaui gambar, dana pengalaman belajar yang 

bersifat abstrak.  

Penggolongan lain yang dapat dijadikan 

acuan dalam pemanfaatan media adalah 

berdasarkan pada teknologi yang digunakan, 

mulai media yang teknologinya rendah (low 

technology) sampai pada media yang 

menggunakan teknologi tinggi (high technology). 

                                                           
21

 Bmbang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & 

Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 13  
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Apabila penggolongan media ditinjau dari 

teknologi yang digunakan, maka 

penggolongannya sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi. Dengan demikian 

penggolongan media dapat  berubah dari waktu 

ke waktu.  

Salah satu bentuk klasifikasi yang mudah 

dipelajari adalah klasifikasi yang disusun oleh 

Heinich dan kawan-kawan (1996) sebagai 

berikut:  

KLASIFIKASI JENIS MEDIA 

Media yang tidak 

diproyeksikan (non 

projected media) 

Realita, model, bahan, 

grafis (graphic 

material), display  

Media yang 

diproyeksikan 

(projected media) 

OHT, slide, Opaque  

Media viedo 

(video) 

Audio kaset, audio 

vision, active audio 

vision 

Media video 

(video) 

Video 

Media berbasis 

komputer 

(computer based 

media) 

Computer assisted 

instruction (CAI) 

computer Managed 

Intruction (CMI) 

Multimedia kit  Pernagkat praktikum  
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Pengklasifikasian yang dilakukan oleh 

Heinich ini pada dasarnya adalah penggolongan 

media berdasarkan bentuk fisinya, yaitu apakah 

media tersebut masuk dalam golongan media 

yang tidak diproyeksikan, atau yang 

diproyeksikan atau apakah media tertentu masuk 

dalam golongan media yang dapat didengar 

lewat audio atau dapat dilihat secara visual, dan 

seterusnya.  

c. Teknologi Komputer/Laptop dalam 

Pembelajaran  

1. Komputer 

Komputer dewasa ini tidak lagi 

merupakan konsumsi mereka yang bergerak 

dalam bidang bisnis atau dunia kerja, tetapi 

juga dimanfaatkan secara luas oleh dunia 

pendidikan. Menurut Hannafin dan Peck 

(1998) potensi media Komputer yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas 

proses pembelajaran antara lain.  

1) Memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung antara peserta didik dan materi 

pembelajaran.  

2) Proses belajar dapat berlangsung secara 

individual sesuai dengan kemampuan 

belajar peserta didik.  
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3) Mampu menampilkan unsur audio visual 

untuk meningkatkan minat belajar 

multimedia.  

4) Dapat memberikan umpan balik terhadap 

respon peserta didik dengan segera.  

5) Mampu menciptakan proses belajar 

secara berkesinambungan.  

Bentuk lain dari penyajian program 

Komputer adalah program tutorial. Program 

ini menyajikan informasi dan pengetahuan 

dalam topik-topik tertentu diikuti denngan 

latihan pemecahan soal dalam kasus. 

Keunggulan lain dari program tutorial adalah 

kemampuannya untuk meyajikan informasi 

dalam bentuk bercabang (branches). Bentuk 

ini memberikan kebebasan bagi peserta didik 

untuk mempelajari bahan ajar yang lebih 

disukai terlebih dahulu. 

2. Aksesibilitas Talk Back dan NVDA 

Aksesibilitas adalah derajat 

kemudahan dicapai oleh orang, terhadap 

suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. 

Dalam pengertian yang lain bahwa 

aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan 

lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya 

melalui system transportasi. Ukurana 

keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi 

kemudahan waktu, biaya dan usaha.  
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Talk back adalah layanan 

Aksesibilitas untuk android yang membantu 

pengguna tunenetra untuk berinteraksi 

dengan parangkat mereka. Untuk 

menggunakan kata-kata yang diucapkan, 

getaran dan umpan balik yang dapat didengar 

lainnya untuk memungkinkan pengguna 

mengetahui apa yang terjadi di layar yang 

memungkinkan pengguna untuk lebih 

berinteraksi dengan perangkat mereka. 

Layanan ini sudah diinstal sebelumnya di 

android.  

Saat talkback aktif, layanan ini 

menyediakan masukan lisan sehingga anda 

dapat menggunakan perangkat tanpa melihat 

layar. Layanan ini bermanfaat bagi orang 

tunanetra atau yang penglihatannya lemah.  

Untuk cara menggunakan talkback: 

 Geser kekanan atau ke kiri untuk 

mrngakses item 

 Tap dua kali untuk mengaktifkan item 

 Tarik dengan dua jari untuk scroll 

 

Untuk menonaktifkan talkback: 

 Tap tombol. Anda akan melihat garis 

batas hijau. Tap tombol dua kali. 

 Dalam pesan konfirmasi, tap oke. 

Kemudian, tap oke dua kali.  
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NVDA (non visual desktop access) 

adalah pembaca layar (screen reader ) tak 

berbayar yang memungkinkan penyandang 

tunanetra dan gangguan penglihatan untuk 

menggunakan computer. Aplikasi ini dapat 

membaca teks pada layar dalam suara yang 

terkomputerisasi. Pembaca dapat mengontrol 

apa yang akan dibaca dengan memindahkan 

kursor ke area yang terdapat teks dengan 

tanda panah di keyboard.  

Berdasarkan wawancara singkat 

peneliti di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

dengan bapak bayu, bahwa untuk 

mengoperasikan computer bicara mouse bagi 

orang yang normal sangat bermanfaat dalam 

mengoperasikan computer, bagi tunanetra 

tidak terpakai sama sekali. Untuk menjawab 

pesan dan memberi perintah kepada 

computer, tunanetra cukup memaksimalkan 

dan menghafal letak dan fungsi keyboard 

computer. Keyboard adalah peralatan input 

yang paling umum dan banyak digunakan. 

Input dimasukkan ke peralatan proses dengan 

cara mengaktifkan lewat tombol-tombol yang 

ada di keyboard. Sehingga untuk 

mengoperasikan computer bicara tunanetra 

harus memilih perintah di dalam menu yang 
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bisa diakses dengan tombol keyboard atau 

menekan kombinasi tombol shortcut. 
22

   

 

3. Pemanfaatan teknologi pembelajaran  

Pemanfaatan dalam teknologi 

pembelajaran adalah suatu 

penggunaan/pengaplikasian bidang ilmu 

pendidikan yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah pendidikan dan 

memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Dengan 

kemajuan teknologi pembelajaran /teknologi 

pendidikan yang begitu cepat, sumbe belajar 

dapat dirancang secara khusus untuk 

digunakan bagi kepentingan pembelajaran.   

Pola pemanfaatan sumber belajar 

pada tahap awal adalah interaksi langsung 

antara peserta didik dengan sumber belajar 

yang berupa guru atau seseorang yang 

mempunyai pengetahuan lebih untuk 

disampaikan kepada peserta didik.  
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 Nuraini Apriliana, “pemanfaatan computer bicara dalam 

memenuhi kebutuhan informasi tunanetra di yayasan mitra netra,” 

Edukasi, 4( juni 2015), 26.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian  

Penelitian (research) yang mengandung makna 

“menemukan kembali kebenaran” dilakukan dengan dua 

pradigma besar, yakni positivism dan post positivism. 
23

 

Metode penelitian diartikan sebagai cara untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

(naturalistic)dengan strategi penelitian studi kasus dan 

diharapkan mendapatkan hasil yang mendalam (insight) 

sekaligus menyeluruh (holistic). Disamping itu, 

penelitian ini juga memakai pendekatan kualitatif karena 

sifat data (jenis informasi) yang dikumpulkan bersifat 

kualitatif.Alasan memakai pendekatan naturalistik 

karena situasi lapangan penelitian yang bersifat natural, 

wajar, atau sebagaimana adanya (natural setting), tanpa 

manipulasi dan tidak diatur dengan eksperimen atau test. 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus. Penelitian kasus adalah suatu 

penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, 

                                                           
23

 Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian 

Kuantitaif, Kualitatif ,dan campuran untuk manajemen, pembangunan 

dan pendidikan (Bandung: Rafika Aditama 2016) 15   
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menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan 

pemahaman dari individu, kelompok atau situasi. 
24

 

 

 

B. Kehadiran Peneliti  

Peneliti selaku instrument utama dalam latar 

penelitian agar dapat berhubungan langsung dengan 

informan, dapat memahami secara alami kenyataan yang 

ada di latar penelitian, berusaha mengatasi berbagai 

persoalan yang terjadi di lapangan.peneliti melaku kan 

interaksi dengan informan penelitian secara wajar dan 

menyikapi segala perubahan yang terjadi dilapangan, 

berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. 

Hubungan yang baik yang tercipta antara peneliti dan 

informasi penelitian selama berada di lapangan adalah 

kunci utama dalam pengumpulan data.Kehadiran 

peneliti di lokasi penelitian (studi multi madrasah) sudah 

terjalin hubungan yang baik, mengingat peneliti ada 

hubungan baik dengan pihak madrasah.
25

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di MA 

Muhammadiyah 1 ponorogo. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo karena peneliti ingin mendapatkan data 

deskriftif intensif dan analisis fenomena mengenai 

                                                           
24

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2012), 20   
25

 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan pendekatan kualitatif  

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 197-200  
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pemanfaatan teknologi bagi siswa tunanetra dalam 

proses belajar di kelas. Dengan memilih lokasi ini, 

peneliti mengharapkan menemukan hal-hal yang baru 

dan bermanfaat. 

 

D. Data Dan Sumber Data 

Menurut Lofland, sumber data utama peneliti 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya data 

tambahan seperti data lain-lain. Berkaitan dengan hal 

itu, pada bagian jenis ini datanya di bagi dalam kata-

kata, tindakan, sumber data tertulis dan foto.
26

 Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Sumber data primer   

Orang-orang yang di amati atau di 

wawancarai merupakan sumber data utama, seperti 

kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, dan siswa. 

Data yang ingin di cari adalah profil sekolah dan 

kegiatan yang ada di sekolah. 

1. Sumber tertulis 

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan 

yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas 

sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

2. Foto  

Foto menghasilkan data deskriptif yang 

cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering di 

                                                           
26

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2005), 63. 
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analisis secara induktif. Apabila sumber datanya 

berasal dari gambar, foto, film, akan baik sekali 

apabila data itu dimasukkan terlebih dahulu  ke 

dalam catatan lapangan barulah di analisis. Sumber 

data yang diambil adalah foto-foto kegiatan yang ada 

di sekolah, tujuannya yaitu memperkuat penelitian.
27

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Manusia yang meliputi para guru dan murid  

2. Non manusia, yang meliputi dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian, meliputi foto, dan 

alat bantu belajar seperti komputer.  

 

E. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur  pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, 

pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan 

serta, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. 

Adapaun tahap observasi yaitu : a. memasuki 

situasi sosial ada tempat, actor, aktifitas (tahap 

deskripsi), b. menentukan focus memilih diantara yang 

                                                           
27

  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2017) 157  
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telah dideskripsikan (tahap reduksi), c. mengurai fokus 

menjadi komponen yang lebih rinci (tahap seleksi).  

Dalam proses pengumpulan data, instrumen yang 

digunakan oleh peneliti diantaranya observasi, dan 

wawancara. 

1. Observasi  

Penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Lazimnya 

menggunakan teknik yang disebut 

observasi.Observasi merupakan teknik pengamatan 

dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena 

yang diselidiki.Observasi dilakukan untuk 

menemukan data dan informasi dari gejala atau 

fenomena secara sistematis dan didasarkan pada 

tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.Jadi 

peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara tidak langsung kepada obyek penelitian. 

Pada penelitian ini bentuk observasi yang 

dilakukan peneliti antara lain : 

a. Pengamatan terhadap proses pembelajaran 

berbasis komputer siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

b. Pengamatan terhadap letak Geografis dan sarana 

prasana di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan kepada responden 
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dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden.Teknik wawancara memiliki kelebihan 

dan kekurangan. 

 Karena wawancara bukan pekerjaan yang 

mudah, pewawancara harus dapat menciptakan 

suasana santai tapi serius artinya bahwa wawancara 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-

main. 

 Pihak yang dijadikan informan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Guru untuk mendapatkan data tentang strategi 

pembelajaran berbasis computer siswa tunanetra 

yang diterapkan di kelas.  

b. Siswa untuk mendapatkan data tentang 

problematika dan upaya untuk mengatasi  dalam 

pembelajaran berbasis komputer.  

3. Dokumentasi  

Untuk pengumpulan data dengan 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang, dokumen 

yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah 

kehidupan,ceritera, biografi. Dokumen yng 

berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, dan 

sketsa.Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara.
28
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F. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah upaya mengolah data 

menjadi informasi, sehingga karakteristik dari data 

tersebut dapat difahami dan bermanfaat untuk menjawab 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian. Dengan demikian teknik analisis data dapat 

diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap 

data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi 

informasi sehingga sifat datanya mudah dipahami serta 

dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data 

maupun untuk membuat induksi atau menarik 

kesimpulan tentang karakteristik berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel.
29

 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang memberikan Miles & Huberman.Miles & 

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai 

jenuh. Model analisis data pada penelitian ini 

menggunakan analisis induktif. Adapun langkah-

langkahnya diantaranya sebagai berikut :
30
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Andhita Dessy Wulansari, Penelitian pendidikan: suatu 

pendekatan praktik dengan menggunakan SPSS, (Ponorogo: STAIN Po 

Press,2012), 93-94  
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Karakter Bangsa Peserta Didik Dalam Pembelajaran PPKn di SMA 

Negeri  1 Purworejo”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 

2016, 5 Februari 2018, 8. 
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1. Reduksi Data  

Proses reduksi data dalam peneliti ini akan 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data 

yang diperoleh, sehingga akan dapat menjawab 

pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pemanfaatan 

teknologi pembelajaran bagi siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyyah 1 Ponorogo. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan 

dalam memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan langkah selanjutnya yang akan 

dilakukan dalam penelitian.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Penarikan kesimpulan dilakukan pada data 

yang telah diambil dengan teknik pengumpulan data 

dan yang telah diperiksa keabsahan data dengan 

teknik triangulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan 



42 
 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Untuk menguji keabsahan data yang di 

kumpulkan peneliti akan melakukan:  

Pertama, teknik trianggulasi antar sumber data, 

antar-teknik pengumpulan data dan antar-pengumpulan 

data, yang dalam hal ini peneliti akan berupaya 

mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian 

data dari warga di lokasi  yang mampu membantu 

setelah diberi penjelasan. 

Kedua, pengecekan kebenaran informasi kepada 

para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam 

laporan penelitian (member chek). Dalam kesempatan 

suatu pertemuan yang di hadiri oleh para responden atau 

informan dan beberapa peserta pengajian aktif, peneliti 

akan membacakan hasil penelitian. 

Ketiga, akan mendiskusikan dan menyeminarkan 

dengan teman sejawat di jurusan tempat peneliti 

mengajar (peer debrifing), termasuk koreksi dibawa para 

pembimbing. 

Keempat, analisis kasus negatif yakni kasus yang 

tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga waktu 

tertentu. 

Kelima, perpanjang waktu penelitian. Cara ini 

akan ditempuh untuk selain bukti yang lebih lengkap 

juga  untuk memeriksa konsistensi tindakan atau 

ekspresi keagamaan para informan. 
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Data atau informasi yang telah dikumpulkan 

dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji 

keabsahannya melalui teknik-teknik berikut: 

1. Triangulasi metode: jika informasi atau data yang 

berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu diuji 

dengan hasil observasi dan seterusnya.  

2. Triangulasi peneliti: jika informasi yang diperoleh 

salah seorang anggota tim peneliti, maka diuji oleh 

tim anggota yang lain. 

3. Triangulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya 

ditanyakan kepada responden yang berbeda atau 

antara responden dan dokumentasi. 

4. Triangulasi situasi: bagaimana penuturan seorang 

responden jika keadaan ada orang lain maka 

dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri. 

5. Triangulasi teori: apakah ada kepararelan penjelasan 

dan analisis atau tidak antara suatu teori dengan teori 

yang lain terhadap hasil penelitian. 

Dengan ungkapan lain jika melalui pemeriksaan-

pemeriksaan tersebut ternyata tidak sama jawaban 

responden atau ada perbedaan data atau informasi yang 

ditemukan maka keabsahan data diragukan 

kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu peneliti harus 

melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga diketahui 

informasi yang mana benar (absah,shohih).
31
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi metode, peneliti, dan sumber untuk 

mengetahui keabsahan suatu data atau informasi yang 

telah dikumpulkan. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga 

tahap dan tambahan dengan tahap akhir dari penelitian 

yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-

tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan yang meliputi: penyusunan 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurusi perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan penilitian, memilih dan memanfaatkan 

informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

yang menyangkut personal etika peneliti. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahai 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data yang meliputi: analisis setelah 

dan sesudah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan laporan penelitian.
32
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Latar Belakang/Sejarah MA Muhammadiyyah 1 

Ponorogo 

Tahun 1940 dirintis dan dipelopori oleh para 

pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. 

Mendirikan sebuah Madrasah dengan nama 

“Madrasah Wustha Muhammadiyah” dengan visi 

dan misi Madrasah yang utama membentuk Kader 

Persyarikatan (Mubaligh/Mubalighot). Setelah 

Madrasah berumur 3 tahun berubah nama menjadi 

“Madrasah Wustha Mu’alimin Muhammadiyah”. 

Tahun 1950 berubah nama menjadi 

“Perguruan Islam Menengah (PIM). Tahun 1954, 

dengan adanya peraturan pemerintah , nama PIM 

berubah menjadi “Pendidikan Guru Agama” (PGA). 

Masa belajar selama 6 tahun.Tahun 1973, dengan 

peraturan Pemerintah maka PGA berubah menjadi 

“Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

Ponorogo”.Madrasah Aliyah Muhammdiyah 1 

berada di dalam Komplek Perguruan 

Muhammadiyah Timur Bunderan Ponorogo, 

didalamnya terdiri dari SD, SLTP, MTS, SMU dan 

MA Muhammadiyah.Menggunakan lahan tanah 

wakaf bapak Djoko bin Hardjo Prawiro seluas 1190 
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m2.Keberadaan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

berada di satu komplek dengan SD,SMP, SMA, 

MTS dan MA Muh. 1 Ponorogo, berhubung SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo memasuki program 

RSBI memerlukan tanah yang luas, dengan 

kebijakan PDM selaku yayasan yang menaunginya 

maka ada Relokasi Bangunan yang awalnya MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo Jl Batoro Katong No. 6 

C Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo di Komplek 1 

relokasi ke Komplek 2 dilakukan pada tanggal 14 

Robiul Awwal 1432 H dan bertepatan dengan 

tanggal 09 Maret 2011 M yakni di Jl. Stadion Timur 

No. 20 A Ponorogo Kelurahan Kertosari Kec. 

Babadan Kab. Ponorogo .Prakarsa pendirian 

pendidikan formal yang bercorak Islam di tingkat 

sma yaitu MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah 

dari semangat dakwah seluruh warga 

Muhammadiyah Ponorogo. Dengan semangat amar 

ma’ruf nahi munkar.MA Muh.1 Ponorogo lahir 

sebagai jawaban dan solusi degradasi moral serta 

pembentuk karakter islami kader ummat. 

a. Alamat Sekolah 

Alamat         :   Jl. Stadion Timur No. 20 A 

Taman Harum 

Kelurahan    :  Kertosari 

Kecamatan   :  Babadan 

Kabupaten   :  Ponorogo  

Provinsi        :  Jawa Timur 

Telpon          :  (0352)484558 
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2. Visi,Misi dan Tujuan Lembaga 

a. Visi 

“TERBENTUKNYA PELAJAR MUSLIM 

YANG BERAKHLAK MULIA CAKAP, 

PERCAYA PADA DIRI SENDIRI BERGUNA 

BAGI BANGSA, NEGARA, SERTA PEDULI 

DAN RAMAH TERHADAP LINGKUNGAN”. 

b. Misi 

1) Menanamkan peserta didik tentang syariat-

syariat islam dan hukum-hukum islam. 

2) Membiasakan peserta didik semangat, 

disiplin, tanggung jawab dan jujur. 

3) Membiasakan peserta didik dengan ilmu 

yang amaliyah. 

4) Membiasakan peserta didik beramal yang 

ilmiah. 

5) Menanamkan peserta didik nilai-nilai 

kebangsaan dan kemasyarakatan. 

6) Melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat 

sebagai wujud pelestarian, pencegahan dan 

kerusakan lingkungan. 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik 

2) Meningkatkan prestasi belajar  

3) Meningkatkan dan mendayagunaan sarana 

prasarana 

4) Meningkatkan bahan bacaan di Perpuatakaan 

5) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler 

6) Meningkatkan keikutsertaan kegiatan di luar 

Madrasah  
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3. Profil Singkat  

a. Struktur Organisasi 
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Struktur Organisasi 

NO Jabatan : NAMA 

1 Kepala Sekolah :  Drs. Sarlan 

2 Wakasek. 

Kurikulum 

:  Heni 

Kurniawati,S.Pd 

3 Wakasek. 

Kesiswaan 

:  Nur Imtihan, S.Pd 

4 Wakasek. Sarana 

Prasarana 

:  Ike Rahmayawati 

Amaradja,S.Ag 

5 Wakasek Humas :  Siti Nurhidayati, 

SP.d 

6 Kepala Biro 

Adminitrasi 

Umum 

:  Nur Kholis 

Widodo,SPd 

7 Kepala Biro 

Keuangan 

:  Ike Rahmayawati 

Amaradja,S.Ag 

8 Kepala Upt. 

Perpustakaan 

:  Noor Shofiyah 

Hidana, S.Pd 

9 Kepala Upt. Al-

Islam Kemuh.An 

:  Samuri, SPd.I 

10 Kepala Upt Tik :  Slamet Riyadi,ST 

11 Koordinator Lab. 

Bahasa 

:  Sulastri, SPd 

12 Koordinator Lab. 

Ips 

:  Nanik Yuli Hastuti, 

S.E 

 

b. Sumber Daya Manusia (Guru, Tutor, siswa 

dan tenaga kependidikan) 
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Sekolah sebagai sebuah organisai 

melibatkan begitu banyak individu yang memiliki 

kecenderungan yang berbeda satu sama lain. Baik 

dari latar belakang sosial, pendidikan, bahkan 

sebagai individu yang memiliki kepribadian yang 

juga berbeda satu sama lain.  Sumber daya 

manusia yang ada di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo terdiri atas guru, siswa, dan karyawan, 

yang mana antar satu sama lain individu maupun 

kelompok bekerja sama untuk membangun suatu 

hubungan sehingga tercipta tujuan pembelajaran. 

Kelompok yang dimaksud adalah sumber daya 

manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, 

siswa, dan karyawan.Pada setiap organiasi 

didalamnya selalu ada pembagian 

tugas.Pembagian tugas ini dilakukan untuk 

mendukung agar interaksi antar manusia dapat 

berjalan dengan baik. Demikian juga di dalam 

kehidupan sekolah, pembagian tugas ini 

dilaksanakan dengan tegas oleh kepala sekolah, 

sehingga masing-masing kelompok dan orang-

orang dengan jelas melakukan tugas apa, kapan, 

dan bagaimana melakukan proses tersebut. 

Jumlah guru yang ada di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo terdiri atas dua puluh 

dua orang yang memiliki tugas mengajar sesuai 

dengan kompetensi keahlian masing-

masing.Jumlah siswa, untuk kelas X IPA 

sebanyak enam belas siswa dan untuk IPS 
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sebanyak sebelas siswa.Untuk kelas XI IPA 

sebanyak enam belas siswa, dan untuk IPS 

sebanyak delapan belas siswa.Untuk kelas XII 

IPA sebanyak dua puluh tiga, dan untuk IPS dua 

puluh empat siswa. 

Tabel 2.1 

Daftar Nama Guru MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo 
No Nama Status 

pegawai 

Mata 

pelajaran 

1.  Drs. Sarlan PNS Qur’an Hadits 

2. Siti Nurhidayati, S.Pd. GTY BK 

3. Heni Kurniawati, S.Pd. GTY Matematika 

4. Nanik Yuli Hastuti, SE GTY Ekonomi 

5. Noor Shofiyah, S.Pd. GTY Sosiologi 

6. Muh Ibnu Solikin, S.Pd. GTY Bhs. Inggris 

7. Eka Andriani, S.Pd. GTY Geografi 

8. Nur Kholis W, S.Pd. GTY Penjaskes 

9. Arif Kurniawan, S.Pd. GTY Bhs. Indonesia 

10. Istirokah Harum Rahmawati, S.Pd.I GTY Fiqih 

11. Ike Rahmayawati, S.Ag. PNS Akidah Akhlak 

12. Lilis Ariyani, SE GTY Jahit 

13. Slamet Riyadi, ST GTY Elektro 

14. Dra. Sulastri GTT Bhs. Indonesia 

15. Dra. Nur Rohmatika PNS Biologi 

16. Setyo Handoko, M.Pd. PNS Kesenian 

17. Nur Imtihan, S.Pd. PNS Biologi 

18. Yushaffat Ardiansyah, S.Pd.I GTY Kemuh 

19. Rahmat Habibi, S.Si GTY Fisika 

20. Faiz Zuhdan Permana, S.Pd. GTY Geografi 

21. Tri Haryanti Budi, S.Si PNS Kimia 

22. Siti Munawaroh, S.Pd. GTY Matematika 

 

c. Sarana  dan Prasarana 
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Fasilitas dan Layanan Pendidikan dan 

Pembelajaran bagi Siswa antara lain Ruang kelas 

representatif berisi maksimal 20 siswa dalam satu 

kelas. 

1) Ruang kelas berlantai 3 yang bersih, nyaman 

dan rindang dengan fasilitas perangkat      

multimedia : LAPTOP-LCD proyektor, 

dilengkapi Lab Komputer, Lab Bahasa, 

Perpustakaan yang memadai 

 

2) Akses internet gratis FREE WIFI 

3) Fasilitas penunjang ekstrakurikuler lengkap : 

Arena sepak bola, bola volly, studio musik, 

masjid untuk pembinaan kerohaniaan dengan 

kapasitas 800 siswa  

4) Setiap event atau kompetisi potensial di 

bidang akademik dan olahraga-seni 

difasilitasi oleh sekolah (biaya, bimbingan 

dan penghargaan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 

Sarana  dan Prasarana 



53 

 

 

NO NAMA RUANG 
JUMLAH 

RUANG 

1 R. Belajar 6 

2 R.  Perpustakaan 1 

3 R. Laboratorium 2 

4 R. Computrer 1 

5 R. Menjahit 1 

6 R. Kepala Madrasah 1 

7 R. Tata Usaha 1 

8 R. Waka Madrasah 1 

9 R. Guru 1 

10 R. Bp/ Bk 1 

11 R. Osis 1 

12 R. Ganti 1 

13 R. Ibadah/ Musholla 1 

14 R. Kopsis 1 

15 R. Tamu 1 

16 R. Uks 1 

17 Kamar Mandi/ Wc Guru 2 

18 Kamar Mandi / Wc Murid 2 

19 Tempat Parkir 1 

20 Pos Penjagaan 1 

21 Gudang 1 1 

 

 

 

d. Prestasi Lembaga dan Kegiatan Pendukung 

1) Prestasi Lembaga 
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Tabel 2.3 

NO NAMA SISWA 
PRESTASI 

YANG DIRAIH 
JUARA 

1 Ayu Fajar Lestari Tilawah Remaja Pi 1 

2 Riyan Herdianto Tartil Al-Qur’an 3 

3 Ayu Fajar Tahfid  Sma/Ma 1 

4 Riyan Herdianto Tahfid Sma/Ma 3 

5 Oktavia Pidato Sma/Ma 1 

6 Riswanto Karikatur Sma/Ma 1 

2) Kegiatan Yang Mendukung 

Tabel 2.4 

NO NAMA KEGIATAN 

1 Tasmi’ Wa Tahfid  Qur’an 

2 Class Meeting 

3 Pramuka 

4 Muhadoroh 

5 Menari 

6 Seni Musik  

7 Pembuatan Mading 

8 Pondok Ramadhan 

9 Bola Volly 

10 Sepak Bola/Futsal 

11 Latihan Dasar Kepemimpinan 

Siswa 

  

 

 

B. Deskripsi Data khusus 
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Pada bab ini akan disajikan data yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Penyajian data oleh penulis 

dimaksudkan untuk menyajikan atau memaparkan data 

yang diperoleh dari penelitian di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. 

  Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah penulis rumuskan, maka dalam 

penyajian ini mengklasifikasikan menjadi 3 pembahasan, 

antara lain : 

1. Strategi Guru dalam Pembelajaran dan Menghafal 

Al-Quran Menggunakan Komputer pada Siswa 

Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Strategi pembelajaran merupakan suatu 

rencana tindakan (rangkaian kegiatan) dengan 

menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti 

bahwa didalam penyusunan suatu strategi belajar 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, artinya 

disini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan 

strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga 

penyusunan langkah-langkah pembelajaran, 

pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar 

semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan, 

agar kiranya proses pembelajaran dapat berjalan 

secara efektif dan efisiensi. 
33

 Selanjutnya peneliti 

akan menguraikan dua aspek sebagai berikut: 

                                                           
33

   Rohamalina Wahab, Psikologi Belajar,( Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), 171-172  
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a. Strategi Guru dalam Pembelajaran Siswa 

Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.  

Strategi pembelajaran  pada siswa tunanetra 

di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo  pada 

hakekatnya adalah strategi pembelajaran umum. 

Pertama guru harus menguasai 

karakteristik/strategi pembelajaran yang umum 

pada anak-anak normal, meliputi tujuan 

pembelajaran, materi, alat, cara, lingkungan, dan 

aspek-aspek lainnya. Pada tahap berikutnya, 

pemanfaatan indera yang masih berfungsi secara 

optimal dan terpadu dalam praktek/proses 

pembelajaran memegang peran yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar.
34

  

Strategi pembelajaran yang dimaksudkan 

disini adalah strategi pengorganisasian aktivitas 

belajar yang mendukung terciptanya lingkungan 

belajar yang kondusif. Bentuk aktivitas belajar ini 

berkaitan dengan pengembangan intelektual, 

kesadaran diri, dan kesadaran sosial siswa.  

Tujuan pengorganisasian aktivitas-aktivitas 

belajar siswa tersbut untuk menciptakan kondisi-

kondisi belajar yang dibutuhkan siswa untuk 

melakukan kaitan-kaitan intelektual yang bisa 

membantunya belajar dan maju sesuai dengan 

perbedaan tahapan perkembangan. Disamping itu, 

tujuan pengorganisasian aktivitas-aktivitas siswa 

                                                           
34

 Ibid, 181   
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juga untuk menciptakan aktivitas-aktivitas belajar 

siswa yang asli dan mendasar dalam upaya 

mendorong pembentukan the child’s co-authoring 

knowledge (Kozulin, 1998)
35

  

Strategi guru sebelum memulai 

pembelajaran yaitu menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif, yaitu kondisi yang 

benar-benar sesuai dan mendukung 

keberlangsungan proses pembelajaran. Dengan 

demikian ruangan kelas merupakan situasi yang 

direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran 

dapat berlangsung secara efektif. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh beberapa informan sebagai 

berikut: 

Ibu Heni Kurniawati mengatakan bahwa; 

sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu 

saya menata bangku siswa agar rapi, dan 

indah shingga menumbuhkan semangat 

belajar siswa. Kelas yang bersih dan rapi 

dapat memberikan makna tersendiri bagi 

siswa. Setelah itu baru memulai pelajaran 

dengan mengadakan sedikit dialog ataupun 

Tanya jawab untuk mengondisikan siswa.
36

  

Lebih lanjut Ibu Heni juga mengatakan:  

                                                           
35

 Harjali, Guru dalam Membangun Lingkungan Belajar yang 

Kondusif: Studi Fenomenologi pada Kelas-kelas Sekolah Menengah 

Pertama di Ponorogo, (Ponorogo: STAIN Ponorogo)  
36

 Lihat Transkip wawancara : 02/W/10-IV/2019 dalam Lampiran 

Hasil Penelitian   
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Penataan ruang kelas yang kondusif dapat 

dimulai dari merubah letak kursi dan meja, 

tujuannya yaitu untuk memberikan ruang 

gerak yang cukup ketika saya 

menyampaikan materi. Seperti model 

penataan kursi setengah lingkaran atau 

berbentuk U akan memudahkan saya 

menyampaikan materi di depan anak-anak, 

apalagi untuk siswa tunanetra yang akan 

membutuhkan pendampingan khusus, dan 

memudahkan siswa tunet berinteraksi satu 

sama lain. Untuk siswa tunanetra saya 

memposisikan dia di tengah-tengah siswa 

yang normal, tujuannya yaitu untuk 

memudahkan siswa tunanetra bertanya 

keteman sebelah atau memudahkan saat 

diskusi.  

Sementara pernyataan Ibu Heni didukung 

oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak 

Bayu sebagai berikut:   

Penataan tempat duduk siswa yang tepat 

dapat menjadikan proses pembelajaran 

dengan lancar. Saya juga setiap masuk kelas 

selalu memikirkan bagaimana menata 

tempat duduk yang tepat agar memudahkan 

siswa apalagi siswa tunet dalam menerima 

materi pembelajaran. Untuk siswa tunanetra 

saya samakan dengan siswa yang normal  

saya mempoposisikan mereka ditengah-

tengah siswa yang normal. Perubahan 

formasi meja setiap pembelajaran saya 

lakukan atas dasar pertimbangan karakter 

materi juga strategi yang ingin saya 
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sampaikan, supaya siswa tidak bosan 

tinggal di dalam kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung.
37

   

Pendapat ini juga diperkuat oleh Ayu Fajar 

Lestari selaku siswa tunanetra sebagaimana 

berikut:  

Guru itu sebelum memulai belajar pasti saja 

merubah posisi duduk, kadang berbentuk U, 

mepet di tembok, kadang berbaris, kadang 

lingkaran duduk di lantai. Sehingga saya itu 

belajar dengan semangat karena ada 

gerakan sebelum belajar. walaupun saya 

buta tidak merasakan keindahan tata letak 

tetapi bagi saya itu tidak mengapa, yang 

penting bagi saya  ada perubahan letak 

duduk sebelum belajar, dan tidak membuat 

saya ngantuk. 
38

  

Dari petikan wawancara diatas peneliti 

dapat menyimpulkan, bahwa guru dalam menata 

tempat duduk siswa menggunakan beberapa model. 

Pada awal pertemuan guru menggunakan model 

berbaris, dan pada pertemuan selanjutnya guru 

menggunakan model setengah lingkaran atau U. 

Hal ini dilakukan guru atas pertimbangan strategi 

dan karakter materi yang akan disampaikan. 

Penataan tempat duduk siswa dalam proses 

                                                           
37

 Lihat Transkip wawancara : 03/W/12-IV/2019 dalam Lampiran 

Hasil Penelitian   
38

 Lihat Transkip wawancara : 04/W/16-IV/2019 dalam Lampiran 

Hasil Penelitian   



60 
 

 

pemebelajaran mengacu pada materi, strategi dan 

tujuan pembelajran.   

Sebenarnya banyak macam posisi tempat 

duduk yang bisa digunakan di dalam kelas seperti 

berjejer ke belakang, bentuk stengah lingkaran, 

berhadapan dan sebagainya. Biasanya posisi tempat 

duduk berjejer ke belakang digunakan dalam kelas 

dengan metode belajar ceramah. Dan untuk metode 

diskusi dapat menggunakan posisi setengah 

lingkaran atau berhadapan. 

Kesimpulan atau temuan di atas sesuai jika 

disandingkan dengan yang idisyaratkan oleh Udin 

S. Winataputra mengenai prinsip-prinsip yang perlu 

diperhatikan oleh seorang guru dalam menata 

lingkungan fisik kelas. Adapun prinsi-prinsip yang 

disrankan dalam menata lingkungan fisik kelas 

menurut Loisell adalah sebagai berikut:  

1) Visibility (keleluasaan pandangan). Visibility 

artinya penempatan dan penataan barang-

barang dalam kelas. 

2) Accesibility (mudah dicapai). Penataan ruang 

harus dapat memudahkan siswa untuk meraih 

atau mengambil barang-barang yang 

dibutuhkan selama proses pembelajaran. 

3) Fleksibilitas (keluwesan). Barang-barang di 

dalam kelas hendaknya mudah ditata dan 

dipindahkan.  
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4) Kenyamanan. Kenyamanan disini berkenaan 

dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan 

kepadatan kelas. 

5) Keindahan. Prinsip keindahan ini berhubungan 

dengan usaha guru menata ruang kelas yang 

menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan 

belajar. 
39

  

Dalam proses pembelajaran atau  

penyampaian materi dikelas guru menggunakan 

metode ceramah atau diskusi. Sebagaimana hasil 

observasi pada tanggal 20 april 2019  dikelas X 

IPS sebagai berikut:  

Guru berdiri di depan tepat di tengah-tengah 

siswa, kemudian mengucap salam. Sebelum 

memulai penyampaian materi guru bertanya kabar 

dan memberikan motivasi atau dorongan tentang 

belajar. Selanjutnya mengulang materi pelajaran 

minggu lalu untuk  menyambungkan kaitan materi 

yang akan disampaikan, Kemudian mendekati 

siswa tunanetra dan bertanya terkait materi 

minggu lalu. Barulah guru melanjutkan materi 

yang akan disampaikan. Menjelaskan konsep 

didepan,  Mengulang materi dan memberikan 

contoh agar siswa faham. Disela-sela penyampaian 

materi guru mengintruksikan siswa tunanetra 

untuk mencari materi di laptop agar siswa lebih 

                                                           
                      

39
  Udin S Winataputra, Strategi Belajar Mengajar 

(Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), 32    
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memahaminya. Sambil siswa membaca guru 

malakukan absen kehadiran siswa. Barulah guru 

membagi siswa kedalam 2 kelompok untuk 

mendiskusikan materi. Siswa tunanetra di bedakan 

dalam kelompoknya agar siswa lebih leluasa dan 

berani bertanya kepada temannya. Dan 

memudahkan siswa yang normal untuk mejelaskan 

secara satu-persatu. Selanjutnya guru meminta 

siswa untuk mempresentasikan hasil kelompok 

didepan kelas, semua siswa mendapatkan 

gilirannya untuk menjelaskan didepan. 
40

  

Observasi diatas dapat menguatkan apa 

yang dikatakan oleh Ibu Heni terkait strategi yang 

digunakan dalam menyampaikan materi sebagai 

berikut:  

Untuk strategi yang saya gunakan adalaah 

metode ceramah. Menurut saya metode ini sangat 

tepat untuk siswa tunanetra yang memanfaatkan 

indera pendengaran dalam menerima informasi. 

Saya hanya menerangkan materi dengan keras 

agar siswa dapat mendegarkan dengan jelas. Untuk 

materi Matematika saya hanya menyampaikan 

konse nya saja. Untuk menulis soal siswa 

tunanetra  menggunakan alat Braille. Siswa 

tunanetra juga menggunakan alat bantu teknologi 

dalam belajar, alat bantu itu berupa laptop yang 

                                                           
40

 Lihat Transkip observasi  : 10/O/20-IV/2019 dalam Lampiran 

Hasil Penelitian   
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digunakan siswa untuk mencari, menyimpan 

materi belajar.
41

    

Dari hasil wawancara, observasi, di atas 

menunjukkan bahwa strategi yang  digunakan oleh 

guru menyesuaikan dengan mata pelajaran, mata 

pelajaran umum seperti akidah hanya 

menggunakan metode ceramah menyampaikan 

bahan pelajaran didalam kelas secara lisan. 

interaksi guru banyak menggunakan bahasa lisan. 

Dalam metode ceramah ini yang mempunyai peran 

adalah guru. Dikarenakan siswa tunanetra ini 

berada di madrasah/pendidikan inklusi maka siswa 

tunanetra harus mengikuti pembelajaran layaknya 

siswa umum, dan mereka mampu menyesuaikan 

proses pembelajaran dengan siswa normal. 

Kemudian untuk mata pelajaran eksak seperti 

kimia, matematika, guru perlu menjelaskan secara 

pribadi dan  perlahan kepada siswa tunanetra yang 

kemudian siswa ini menulisnya menggunakan alat 

baraille. Disela-sela penyampaian materi eksak 

guru mengintruksikan siswa tunanetra untuk 

search materi pembelajaran di internet agar lebih 

membantu dalam pemahaman. 

Pada setiap pokok materi yang dibahas guru 

memberikan contoh-contoh yang kongkrit. 

Demikian pula siswa tunanetra harus diberikan 

                                                           
41

 Lihat Transkip wawancara :02/W/10-IV/2019 dalam Lampiran 

Hasil Penelitian   
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pertanyaan tentang konsep atau bunyi untuk 

mengetahui pemahaman dari pokok materi yang 

telah dibahas, yang bertujuan penilaian dalam 

proses pembelajaran, kemudian guru 

menggunakan strategi kooperatif yaitu 

pembelajaran yang menekankan unsur gotong 

royong atau saling membantu satu sama lain dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Kesimpulan atau temuan diatas sesuai jika 

disandingkan dengan teori untuk memberikan 

pengajaran kepada siswa tunanetra secara terarah 

dan terstruktur harus diingat dan diimplikasikan 

prinsi-prinsip sebagai berikut:  

1) Prinsip totalitas  

Dalam prinsip ini guru dalam 

mengajar suatu konsep atau memberikan 

contoh harus secara utuh atau menyeluruh.  

2) Prinsip keperagaan  

Dengan prinsip keperagaan maka 

akan terhindar dari verbalisme (pengertian 

bersifat kata-kata tanpa dijelaskan artinya). 

Alasan menggunakan prinsip ini, 

pengetahuan akan masuk pada diri melalui 

proses pengindraan, pengelihatan, 

pendengaran, perasaan, penciuman, dan 

pengecap.  

3) Prinsip Berkesinambungan 
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Prinsip ini dibutuhkan karena mata 

pelajaran yang satu harus seimbang dengan 

pelajaran yang lain. Kesinambungan dalam 

materi maupun istilah yang dipergunakan 

guru.  

4) Prinsip Aktivitas  

Dalam prinsip aktivitas murid dapat 

memberikan respon terhadap stimulus yang 

diberikan. Reaksi ini dilaksanakan dalam 

bentuk mengamati sendiri dengan bekerja 

sendiri.  

5) Prinsip Individual  

Prinsip individual dalam pelajaran 

berarti suatu pengajaran dengan 

memperhatikan perbedaan individual anak, 

keadaan anak, bakat anak, dan kemampuan 

masing-masing anak. 
42

 

 

b. Pembelajaran dan Cara Menghafal Al-Quran 

Siswa Tunanetra Menggunakan Komputer/ 

laptop  di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Gaya belajar siswa penyandang tunanettra 

di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dengan audio 

                                                           
42

 Muhammad Rifqi Fauzi, “Pola Belajar Siswa penyandang 

Tunanetra Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo,” Edukasi,1, (November-Januari, 2019), 

44-45.   



66 
 

 

(mendengarkan), dalam proses belajar mengajar 

memang tidak ada perbedaan masalah gaya 

belajar, hanya saja dilihat dari segi fisik untuk 

yang tunanetra mempunyai kekurangan yang 

memang tidak bisa untuk dihindari, namun dengan 

adanya perbedaan fisik membuat perbedaan dalam 

proses belajar. Seperti yang dikatakan oleh ibu 

Heni Kurniawati terkait dengan penggunaan alat 

bantu belajar berupa laptop sebagai berikut;  

Untuk proses belajar sebenarnya sama, 

Cuma untuk siswa yang tunanetra menggunakan 

media pembelajaran yaitu laptop. Media yang 

digunakan siswa  tunanetra dapat membantu 

memberikan pemahman materi karena mereka 

menggunakan indera pendengaran.  misalnya dia 

mencari materi kemudian dia menggunakan 

headset untuk mendengrkannya. Mereka 

memindahkan hasil browsingannya di Microsoft 

word. 
43

  

 

 

Penggunaan teknologi dalam proses 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus, dalam 

hal ini sangat membantu untuk  peningkatan 

kualitas ilmu yang akan diterimanya. Dengan 

adanya program komputer bicara (komputer yang 

                                                           
43

  Lihat Transkip wawancara : 02/W/10-IV/2019 dalam Lampiran 

Hasil Penelitian   
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dilengkapi dengan software pembaca layar) ini, 

keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi siswa 

tunanetra tetap maju dalam pendidikan melalui 

akses internet dan teknologi. 

Siswa tunanetra yang ada di Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo sangat sering 

menggunakan alat bantu belajar berupa HP atau 

komputer bicara. Mereka selalu mengaplikasikan 

Hp atau laptop ketika proses belajar untuk mencari 

materi.  

Aldenia Febrianti salah satu siswa tunanetra 

mengatakan bahwa dalam menerima dan 

memahami materi belajar mengunakan alat bantu 

laptop, dalam wawancara yang saya lakukan ia 

berkata: 

Saya lebih fokus pada pendengaran, 

misalnya guru menjelaskan di didepan itu saya 

fahami yang menurut saya inti dari materi itu. Jika 

saya lupa saya menanyakan kepada teman 

disamping saya, lalu saya menggunaka laptop saya 

untuk  mencari sendiri diinternet, kemudian saya 

copy saya pindahkan ke word untuk saya 

dengarkan ulang sampai saya faham.
44

   

Ayu Fajar Lestari selaku siswa tunanetra 

kelas XI IPS juga berpendapat: 

                                                           
44

 Lihat Transkip wawancara : 07/W/16-IV/2019   dalam Lampiran 

Hasil Penelitian   
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Karena ini sekolah berbasis inklusi, jadi 

saya harus siap mengikuti pembelajaran seperti 

biasa atau mengikuti anak yang normal, tapi saya 

menggunakan bantuan alat seperti breille dan 

laptop. Dalam proses pembelajaran, saya hanya 

bisa mendengarkan apa yang disampaikan  oleh 

guru. Ketika saya ingin mengulang materi itu saya 

lebih sering mencari di laptop saya dengan 

menggunakan aplikasi NPDA. Insyaallah saya bisa 

memahami materi dengan mengulang di laptop.
45

  

Aldenia Febrianti dan Ayu Fajar Lestari 

mengatakan hal yang sama bahwa mereka dalam 

menerima dan memahami materi pembelajaran 

lebih memfokuskan pada pendengaran, artinya 

dalam belajar mereka menggunakan gaya belajar 

jenis audio. Audio ini mereka menggunakan laptop 

yang bisa mengeluarkan suara.   Aplikasi yang 

mereka gunakan dalam proses pembelajaran 

adalah  NPDA (Non Visual Dekstop Acses) sebuah 

aplikasi khusus yang membacakan semua apa 

yang muncul dilayar selama yang muncul itu 

berupa teks. Aplikasi ini di instal terlebih dahulu 

di setiap laptop siswa, aplikasi ini lah yang mampu 

mengeluarkan suara ketika siswa memainkan 

cursor di laptopnya.   
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Ketika pembelajaran berlangsung siswa 

tunanetra mencari materi yang sama di internet 

untuk bisa mengulang kembali apa yang 

disampaikan oleh guru.  Materi berupa artikel 

kemudian di copy paste di microsoft word. Dan 

akan diulang lagi ketika ada jam kosong atau tidak 

pembelajaran dikelas. Untuk mata pelajaran 

matematika lebih mudah menggunakan braille dan 

untuk teori menngunakan Microsoft Word. 

Siswa lain juga berpendapat terkait gaya 

belajar siswa tunet di kelas, Muspita Nur Aini 

mengatakan bahwa: 

Benar, anak tunet menggunakan 

pendengaran secara penuh untuk memahami 

materi pembelajaran, karena itu satu-satunya cara 

untuk dapat memahami pelajaran mereka 

menggunakan alat bantu laptop untuk mengulang-

ulang materi. Kalau kami yang normal kan juga 

dengan pendengaran tetapi kami masih bisa 

melihat tulisan dibuku. Saya salut dengan siswa 

tunet ini mereka tidak pernah mengeluh dalam 

belajar walaupun mereka tidak bisa melihat.  

 

Jika dapat disimpulkan, bahwa siswa 

tunanetra ini selain menggunakan alat tulis braille 

mereka juga selalu dan ketergantungan dengan 

laptop atau hp untuk mencari dan menyimpan file 

materi pelajarannya. Ketergantungan disini 
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termasuk diranah positif karena dengan teknologi 

mereka dapat mengembangakan intelegensi dan 

minat belajar, serta membantu mereka dalam 

memperkaya kegiatan pendidikan.  

Siswa tunanetra yang ada di MA 

Muhammadiyah 1 ponorogo diwajibkan untuk 

menghafal Al-Quran. Mereka diwajibkan 

menghafal Al-Quran dari awal masuk sekolah, 

mereka bisa menyetorkan hafalanya kepada guru 

yang sudah di tentukan.  

Cara menghafal siswa tunanetra ini dengan 

mendengarkan MP3 yang mereka dounlowd 

kemudian mereka ulang-ulang untuk 

menghafalnya.   

2. Masalah yang Dihadapi oleh Guru dalam Proses 

Pembelajaran Berbasis Komputer pada Siswa 

Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Dalam proses belajar mengajar, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, 

dan memberikan fasilitas belajr bagi murid-murid 

untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung 

jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam 

kelas untuk membantu proses perkembangan anak. 

Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan 

salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai 

suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan 

proses perkembangan anak.  
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Tanggung jawab guru yang terpenting ialah 

memberikan pengajaran kepada siswa guna mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. 

Guru harus membimbing siswa agar mereka 

memperoleh keterampilan-keterampilan, pemahaman, 

perkembangan berbagai kemampuan, kebiasaan-

kebiasaan yang baik, dan perkembangan sikap yang 

serasai.  

Ketika proses pembelajaran terdapat masalah 

atau hambatan yang dialami guru baik dalam 

penyampaian materi maupun metode pembelajaran, 

terkhusus untuk siswa tunanetra.Walaupun dalam 

proses pembelajaran sudah menggunakan teknologi, 

guru masih saja menghadapi kesulitan dalam 

menjelaskan materi, seperti kesulitan dalam 

menjelaskan tentang materi bukan berupa kata-kata 

seperti gambar atau kurva pada mata pelajaran 

matematika. 

Pak Bayu selaku guru kimia mengatakan: 

Kendala yang saya hadapi ketika menjelaskan  

pelajaran yang ada gambar atau kurva. Sangat 

sulit jika saya harus merangsang untuk 

memahami gambar-gambar yang ada. Nah 

kendala lain yaitu mereka kan menulis dengan 

alat breille sedangkan para guru tidak ada yang 

bisa menggunakan breille.
46
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Menurut  Pak Bayu, belum adanya guru khusus 

untuk siswa tunanetra yang bisa menggunakan huruf 

Breille dan memahami sikologinya.  

Penyebab kesulitan belajar ini tidak lain 

ditimbulkan oleh peserta didik sendiri. Para ahli 

mengemukakan faktor-faktor penyebab kesulitan 

belajar dengan sudut pandang mereka masing-masing. 

Ada yang meninjaunya dari sudut intern anak didik 

ekstern anak didik. Menurut Muhibbin Syah faktor-

faktor anak didik meliputi gangguan atau kekurang 

mampuan psiko-fisik anak didik, yakni berikut ini. 

a. yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain 

seperti rendahnya kapasitas intelektual/intelegensi 

anak didik. 

b. yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain 

seperti labilnya emosi dan sikap,  

c. Yang bersifat psikomotor (ranah karsa ), anatara 

lain seperti terganggunya alat-alat indra 

penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga).  

Sedangkan faktor ekstern anak didik meliputi 

semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang 

tidak mendukung aktivitas belajar anak didik. Faktor 

lingkungan ini meliputi:  

 

a. Lingkungan keluarga  

b. Lingkungan perkampungan/masyarakat 

c. Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak 

gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar.  
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Faktor-faktor penyebab kesulitan anak didik, seperti 

berikut: 

a. Intelegensi (IQ) yang kurang baik. 

b. Bakat yang kurang atau tidak sesuai dengan bahan 

pelajaran yang dipelajari atau yang diberikan oleh 

guru.  

c. Faktor emosional yang kurang stabil. Misalnya 

mudah tersinggung.  

d. Aktivitas belajar yang kurang. 

e. Kebiasaan belajar yang kurang baik.  

f. penyesuaian sosial yang sulit.  

g. latar belakang pengalaman yang pahit. 
47

 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Heni 

Kurniawati sebagai pengampu mata pelajaran 

matematika: 

Faktor penghambat saya ketika mengulang 

anak tunanetra itu tidak lain hanya kesulitan 

dalam menjelaskan gambar yang ada, karena 

gambar itu tidak bisa di kongkritkan atau di 

real kan untuk mereka lihat.  Mereka hanya 

saya hantarkan untuk memehami konsep dari 

gambar itu. Selain faktor itu mereka juga 

kesulitan dalam menerima atau memahami 

materi secara cepat, yang dikarenakan 

keterbatasan fisik dan inteligensinya. Tingkat 

daya serap siswa yang rendah terhadap materi 
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pembelajaran sering dialami oleh siswa 

tunanetra yang mengganggu rencana guru.
48

   

 

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam 

belajar siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo berbeda-beda dalam tingkat intelgensi. ada 

yang sedang ada yang dibawah rata-rata. Ada 

perbedaan segi emosional siswa, siswa memilih 

mendengrkan penjelasan guru dan ada yang memilih 

tidur ketika guru menjelaskan materi.Yang jelas untuk 

materi-materi eksak/hitung-hitungan atau gambar 

siswa tunanetra  mengalami hambatan dalam 

mencernanya, kenapa anak tunanetra lebih 

dikhususkan IPS, karena IPS tidak ada materi eksak 

kecuali matematika saja. Dalam menjelaskan 

matematika juga kesulitan karena anak tunanetra 

hanya bisa full mendengarkan, seperti pelajaran agama 

itukan hanya mendengarkan, selain Agama seperti 

sosiologi, sejarah, geografi. Keterbatasan memang 

bukan halangan atau hambatan untuk mendapatkan 

hak yang sama dalam pendidikan justru dengan 

kekurangan yang mereka miliki menjadi motivasi 

tersendiri untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. 

Seperti yang dikatakan oleh Ayu Fajar Lestari terkait 

hambatan dalam pembelajaran karena keterbatasan 

pengelihatan;  
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Karena saya mengalaminya sejak lahir ya 

perasaan saya sama saja, cuma indera 

penglihatan saja yang tidak berfungsi yang lain 

masih berfungsi dengan normal. Saya mencoba 

berfikir positif saja dengan apa yang sudah 

Allah berikan kepada saya dan kelebihannya. 

Adapun hambatan-hambatan dalam belajar 

akan saya hadapi dengan sabar dan harus giat 

belajar lagi. Seperti materi matematika yang 

sulit saya akan berusaha untuk memahaminya, 

untuk tugas matemetika saya juga menulis apa 

yang didekte oleh guru.
49

 

Dalam pengamatan saya, faktor penyebab 

kesulitan guru dalam menyampaikan materi itu 

terdapat oleh siswa tunanetra itu sendiri, seperti 

intelegensinya yang kurang baik, bakat yang kurang 

atau tidak sesuai dengan bahan pelajaran, dan faktor 

emosional siswa yang kurang stabil. Dan minat siswa 

dalam bealajar. Dari banyaknya siswa tunet yang ada 

di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo mereka memiliki 

kemampuan dan pemahaman yang berbeda-beda ada 

yang sedang dan ada yang lambat.  

Dari sekian banyaknya hambatan yang ada, 

merupakan tantangan bagi  guru harus lebih aktif dan 

profesional dalam mengajar. Semoga hambatan-

hambatan itu membuat para guru lebih melek lagi 

dalam menerapkan strategi atau metode yang aktif.  

Dengan guru yang aktif dan professional dapat 
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merubah dan membuat  siswa tunanetra ini  mandiri, 

walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam 

melihat.  

3. Kontribusi Pembelajaran Berbasis Komputer 

terhadap Siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 

1 Ponorogo 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai 

fungsi media pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 

pengguna media dalam pembelajaran sangat 

bermanfaat. Manfaat yang didapat oleh siswa sebagai 

berikut: 

a. Siswa akan lebih mudah memahami dan 

mengingat materi pembelajaran dibandingkan 

tanpa bantuan media 

b. Menghindarkan verbalisme diantara siswa. 

c. Siswa akan lebih bersemangat dalam mengikuti 

proses belajar mengajar.  

d. Siswa akan lebih mengembangkan ketiga 

ranahnya; kognitif, afektif, dan psikomotor 

e. Dengan media pembelajaran siswa tunanetra dapat 

mengenali lingkungan sekitarnya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sarlan 

selaku kepala Madrasah:  

Komputer adalah sistem elektronik untuk 

menyimpan dan memproses data dengan cepat 

dan tepat, dengan menggunakan komputer siswa 

tunanetra tidak hanya memproses materi 

pelajaran tetapi siswa tunanetra menghafalkan 

Al-Quran dengan mendengrakan melalui video 
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atau mp3.Semua anak tunanetra saya wajibkan 

untuk menghafal Al-Quran dan Alhamdulillah 

siswa tunanetra bisa menghafal Al-Quran, 

sekarang siswa tunanetra sudah ada yang hafal 

dua juz hingga sudah ada yang sudah tiga puluh 

juz.Dengan keterbatasan siswa tunanetra yang 

tidak bisa melihat itu dapat memudahkan siswa 

untuk menghafal, karena dengan bisa melihat 

menyebabkan menggosip dan menggosip itu 

yang melemahkan hafalan.
50

 

Ayu Fajar Lestari merupakan salah satu siswa 

tunanetra yang sudah hafal Al-quran 30 juz dengan 

usianya yang masih kecil.Ini adalah salah satu bukti 

dimana Allah menciptakan makhluknya dengan 

kekurangan dan kelebihan.Penglihatan dalah saluran 

yang sangat penting bagi manusia selain pendengaran, 

pengecap, dan pembau. Pengalaman manusia kira-kira 

80 persen dibentuk berdasarkan informasi penglihatan, 

namun dengan kondisi yang dialami oleh siswa 

tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini tidak 

mematahkan semangat untuk terus menuntut ilmu.    

Siswa tunanetra memang kurang dalam materi 

eksak dan gambar, namun dibidang agama siswa 

tunanetra lebih unggul dari siswa lain. Ibu Heni 

Kurniawati mengatakan bahwa siswa tunanetra 

memiliki prestasi dengan rata-rata bagus, nilai yang 

diperoleh dalam raport masih diatas KKM dan tidak 
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kalah dengan siswa yang lain. Dalam wawancara 

beliau mengatakan; 

Untuk nilai siswa tunanetra di pelajaran Agama 

rata-rata bagus semua, karena materi yang sukar 

mudah dipahami. Bahkan siswa lain banyak 

bertanya kepada salah satu siswa tunanetra jika 

mereka tidak faham tentang pelajaran 

Agama.Terkadang saya juga heran dengan 

keterbatasan mereka tetapi mereka juga bisa 

menyaingi siswa yang normal dalam 

pelajaran.Ini semua Karena keinginan dan 

keuletan siswa tunanetra yang giat belajar.
51

 

Secara umum kemampuan akademik siswa 

tunanetra sama seperti anak normal pada umumnya. 

Keadaan ketunanetraan hanya berpengaruh pada 

perkembangan keterampilan akademis semata, 

khususnya hanya dalam bidang membaca dan menulis. 

Selain berprestasi dalam bidang akademik, terdapat 

pula siswa tunanetra yang berprestasi di bidang non 

akademik.  

Ayu Fajar Lestari merupakan siswa tunanetra 

yang mengalami ketunaan sejak lahir. Dilihat dari 

prestasi yang pernah dicapai, Ayu merupakan siswa 

tunanetra yang memiliki kecerdasan (IQ) yang tinggi 

dibandingkan dengan siswa tunanetra lainnya.dalam 

belajar dikelas Ayu juga sangat aktif dalam 

                                                           
51

   Lihat Transkip wawancara : 02/W/10-IV/2019 dalam Lampiran 

Hasil Penelitian 



79 

 

 

memaparkan materi dari guru. Dalam wawancaranya  

Ayu mengatakan: 

  Saya dulu pernah mendapat juara 1 harapan 

lomba cerdas cermat MIPA FLS2M se jawa Timur. 

Dan saya juga pernah juara 1 MHQ 10 juz tingakat 

nasional, juara 1 MHQ 20 juz tingkat provinsi, 

musabqoh tilawtil quran, qiro’ah, dan pidato. 
52

 

Selain Ayu terdapat juga siswa tunanetra yang 

berprestasi dalam bidang non akademik, dari data 

wawancara yang peneliti dapat bahwa Ikhyak 

mengatakan; 

Kala prestasi saya itu hanya dibidang non 

akademik, saya pernah mengikuti turnamen pencak 

silat Tapak Suci di tingkat daerah dan saya mendapat 

juara 1. Dan saya pernah juara 1 mengikuti lomba 

adzan tingkat daerah waktu saya MTs.  

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa 

siswa tunanetra yang ada di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo memiliki prestasi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang berbeda-beda dari setiap individu. 

Namun dengan kondisi seperti ini tidak membuat anak 

tunanetra buruk dalam nilai akademiknya, hanya saja 

dalam memahami materi dan hafalan dibantu dengan 

alat bantu berupa laptop.  
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BAB V  

PEMBAHASAN  

 

Bab ini berisi tentang analisis data dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan yang berkaitan dengan strategi guru 

dalam pembelajaran berbasis komputer dan konstribusi 

pembelajaran berbasis komputer bagi siswa tunanetra yang 

ada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

A. Strategi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran 

Berbasis Komputer pada Siswa Tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Strategi belajar merupakan upaya guru dalam 

mengembangkan kemampuan akademik siswa. Siswa 

tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki 

kesamaan dalam strategi dengan siswa lain. Strategi ini 

tidak menjadi pembeda dengan kondisi yang dialami 

oleh siswa tunanetra, dikarenakan siswa tunanetra ini 

juga memiliki kemampuan yang sama dengan siswa 

yang lain. Pada dasarnya kondisi kecerdasan anak 

tunanetra tidak berbeda dengan anak normal umunya. 

Apabila diketahui kecerdasan anak tunanetra lebih 

rendah dari anak normal (awas, melihat) pada umumnya 

hal tersebut disebabkan anak tunanetra mengalami 

hambatan persepsi, berfikir secara konprehensif dalam 

mencari rangkaian sebab akibat, meskipun dalam proses 

berfikirnya tidak berbeda dengan anak normal.  

Secara teori yang sudah dipaparkan menurut  

pengertian Wina Sanjaya dalam buku startegi 

pembelajaran menjelaskan bahwa startegi pembelajaran 
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merupakan rencana guru dalam rangkaian kegiatan 

termasuk dalam penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Ini berarti bahwa di dalam penyusuan suatu startegi 

belajar digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, 

artinya disisni bahwa arah dari semua keputusan 

penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga 

penyusunan lagnkah-langkah pembelajaran, 

pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar 

semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan,  

agar kiranya aproses pembelajaran dapat berjalan secara 

efektif dan efisiensi.  

Dalam pembagian jenis strategi belajar, Enggen 

dan Kauchak membagi strategi belajar dalam dua bagia, 

yaitu: 

1. Keterampilan belajar dasar 

Keterampilan dasar adalah strategi sederhana yang 

umum digunakan. 

2. Strategi memonitoring  

Adalah proses yang dilakukan secara periodeik 

untuk memeriksa pemahaman bahan pelajaran yang 

telah dibaca dan dengar.
53

  

Dengan adanya persamaan dalam strategi 

pembelajaran guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

mengharapkan siswa tunanetra bisa mengejar siswa yang 
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normal dalam bidang akademis, dan bisa mandiri dalam 

semua hal. Mereka juga berhak dalam menerima 

pendidikan, perlakuan, materi, aturan dan kurikulum 

yang sama.  

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI 

bab 3 pasal 8 ayat 1 yang berbunyi bahwa warga negara 

yang mempunyai kelainan fisik atau mental berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa. Dan pasal 11 ayat 4 

yang menjelaskan bahwa pendidikan luar biasa 

merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan 

untuk peserta didik yang menyandang kelaianan fisik 

dana tau mental. 

Dalam penyampaian materi guru menggunakan  

metode pengajaran, metode pengajaran adalah suatu cara 

yang digunakan oleh guru agar siswa dapat belajar 

seluas-luasnya dalam rangka mencapai tujuan pengajaran 

secara efektif. Di dalam proses belajar mengajar sangat 

diperlukan metode yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang ada. Tujuan dari metode pengajaran adalah 

mampu memfungsikan peserta didik untuk belajar sendiri 

sesuai dengan Student Active Learning (SAL). Untuk 

siswa tunanetra guru menggunakan metode ceramah. 

Metode ceramah adalah suatu bentuk pengajaran di mana 

guru mengalihkan informasi kepada siswa dengan 

bersifat verbal.  

Siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo yang dalam belajar menggunakan media. 

Media yang berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran. 

Alat bantu yang digunakan siswa tunanetra adalah 

teknologi berupa komputer atau laptop, siswa tunanetra 



83 

 

 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo menggunakan laptop 

untuk menulis materi yang disampaikan oleh guru. 

Laptop yang digunakan sama seperti laptop pada 

umumnya, hanya saja laptop yang digunakan siswa 

tunanetra sudah terinstal software breille dan Talking 

Sreen Reader. Mereka juga menggunakan aplikasi NPDA 

untuk memberikan efek suara dari setiap kata yang 

muncul di laptopnya. Mereka dapat mendengrkan 

kembali penjelasan guru yang tidak difahami melalui 

materi yang sudah di pindah ke word.    

Walaupun mereka menuntut ilmu disekolah MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo  siswa tunanetra 

mendapatkan perhatian khusus berupa pendampingan 

dari guru bidang studi masing-masing, pendampingan 

tersebut bertujuan agar siswa tunanetra dapat 

berkonsultasi dan mandiri dalam proses pembelajaran 

agar mereka bertanya terkait materi yang belum 

dipahami. Selain mendapat pendampingan, siswa 

tunanetra juga mendapatkan kebijakan terkait bidang 

studi yang tidak bisa mereka ikuti dengan maksimal.  

Menurut penulis dari penjelasan diatas dapat di 

garis bawahi dari hasil analisis strategi guru dalam proses 

pembelajaran siwa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo yang menggunakan alat bantu teknologi  

pembelajaran membantu mereka dalam merangsang dan 

tanggap dalam materi pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran guru hanya menjelaskan materi dengan 

bercerita atau ceramah di depan kelas dan siswa 

tunanetra hanya menggunakan pendengarannya untuk 

menerima materi itu sudah memberikan pemahaman 
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untuk siswa tunanetra.  Selain itu siswa tunanetra yang 

berbeda-beda dalam tingkat kebutaannya, tingkat 

intelegensinya, tetap saja mereka bisa mengejar siswa 

yang normal dalam belajar. Artinya siswa tunanetra yang 

berada di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang hanya 

menggunakan pendengaran dalam belajar mereka tetap 

memilki hasil nilai, dan prestasi yang sama dengan siswa 

lain.  

 

B.  Masalah yang Dihadapi oleh Guru dalam Proses 

Pembelajaran Berbasis Komputer pada Siswa 

Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Secara garis besar, faktor yang menyebabkan 

timbulnya kesulitan belajar siswa, terdiri atas dua 

macam, yaitu: 

1. Faktor intern siswa  

Faktor intern siswa meliputi gangguan atau 

kekurangan mampuan psikofisik siswa, yakni: 

a. Yang bersifat kognitif  

b. Yang bersifat afektif 

c. Yang bersikap psikomoto 

2. Faktor ekstern siswa  

Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan 

kondisi lengkungan sekitar yang tidak mendukung 

aktivitas belajr siswa.  

Sekolah juga ikut terlibat menimbulkan kesulitan 

belajar bagi anak didik. Maka wajarlah bermunculan 

anak didik yang berkesulitan belajar. Berikut faktor yang 

dapat menyebabkan kesulitan belajar pada anak didik 

sebagai berikut: 
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a. Pribadi guru yang kurang baik 

b. Guru yang tidak berkualitas, baik dalam pengambilan 

metode pengajaran atau penguasaan materi 

c. Hubungan guru dan anak didik yang kurang harmonis 

d. Guru-guru menuntut standar pelajaran di atas 

kemampuan anak 

e. Guru tidak memilki kecakapan dalam usaha 

mendiagnosis kesulitan belajar anak didik 

f. Cara guru mengajar yang kurang baik 

g. Alat atau media pembelajaran yang kurang 

memadai
54

 

Dari teori yang dipaparkan diatas yang termasuk 

fakta terjadi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu 

guru yang tidak memiliki kompetensi khusus untuk 

mengajar siswa tunanetra. Terdapat beberapa jenis siswa 

tunanetra yang ada di MA Mhuammadiyah 1 Ponorogo, 

diantaranya tunanetra ringan, tunanetra sedang, tunanetra 

berat. Menurut PK dan PLK Dikmen dalam bukunya 

Afin Murtie klasifikasi penyandang tunanetra terdapat 

tiga jenis, yaitu: 

1. Total Blind (buta toatal) 

Tunanetra jenis ini dikatakan sebagai buta 

total/sama sekali tidak memiliki persepsi visual. 

2. Partially Sighted (tunanetra sedang) 

Tunanetra jenis ini memiliki kemampuan 

untuk melihat, namun tidak sutuhnya/sebagian saja. 

Untuk membuat melihat biasanya digunakan alat 

bantu seperti kaca pembesar atau ketika membaca 
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menggunakan tulisan yang huru-hurufnya bercetak 

tebal.  

3. Low Vision (tunanetra ringan)  

Tunanetra jenis ini dikatakan sebagai tunanetra 

ringan dan biasanya masih dapat beraktivitas 

menggunakan fungsi penglihatannya. 
55

 

Dalam pembelajaran siswa tunanetra sulit dalam 

menerima materi yang berbentuk gambar. Dikarenakan 

siswa tunanetra ini hanya menggunakan pendengaran 

dalam menerima informasi dan materi. Disinilah 

kesulitan atau hambatan guru muncul, yaitu tidak bisa 

menjelaskan secara utuh gambar yang ada di mapel 

matematika.   Matematika merupakan bagian integral 

dari pendidikan nasional, memegang peranan yang 

sangat penting bagi perkembangan ilmu dan teknologi. 

Pembelajaran matematika selalu memberikan 

konstribusi cukup bermanfaat bagi kemajuan dan 

perkembangan manusia. Lebih lanjut Sodjadi 

mengemukakan bahwa matematika adalah sekolah yang 

merupakan bagian dari dasar kepentingan 

pengembangan kemampuan dan kepribadian peserta 

didik  (termasuk siswa tunanetra). Hambatan yang lain 

yaitu guru tidak bisa melihatkan bentuk tulisan arab atau 

ayat al-qur’an, siswa tunanetra hanya bisa menulisnya 

dengan huruf Braille. Tetapi siswa bisa mendengarkan 

lewat mp3 dan menghafalnya. Selanjutnya kesulitan 

yang dihadapi oleg guru olahraga yaitu ketika praktik 
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lapangan, seperti praktik voli, bulu tangkis, dll.  Siswa 

hanya mampu olahraga tubuh seperti lari.  

Menurut peneliti masalah yang dialami oleh guru 

dan siswa tuanetra tidak lain dikarenakan oleh siswa 

tunanetra itu sendiri. Secara khusus  anak hanya 

menggunakan indera pendengaran t sebagai saluran 

penerimaan informasi. Selanjutnya permasalahan guru 

dalam pembelajaran eksak kimia, matematika, menulis 

ayat dan olahraga merupakan situasi atau kondisi yang 

sulit dikarenakan guru tidak memiliki komptensi khusus  

dalam menguasai pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus (ABK).
56

 

 

C. Konstribusi Pembelajaran Berbasis Komputer 

terhadap Siswa Tunanetra di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo 

Konstribusi siswa tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yang proses belajarnya 

menggunakan alat bantu teknologi berupa komputer atau 

laptop  begitu sangat memuaskan dan membanggakan. 

Kontribusi ini tidak lepas dari alat bantu atau media  

teknologi yang mereka gunakan dalam proses 

pembelajaran.    

Media pembelajaran merupakan komponen 

instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zein, media 

merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 
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informasi pesan. Dalam perkembangannya media 

pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Media 

pembelajaran dikelompokkan dalam empat kelompok, 

yaitu: 

1. Media teknologi  

2. Media hasil teknologi hasil visual  

3. Media hasil teknologi yang berdasarkan computer  

4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi 

komputer serta laptop.  

Disini Siswa tunanetra hanya menggunakan media 

teknologi berupa komputer  atau laptop saja. Untuk 

menerima informasi dan materi melalui media komputer 

atau laptop siswa tunanetra menggunakan pendengaran.  

Siswa tunet menggunakan headset untuk mendengarkan 

kata yang dari laptop.  

Dengan alat bantu komputer atau laptop siswa 

tunanetra dapat mengikuti atau mengejar prestasi siswa 

yang awas, baik dibidang akademik ataupun non 

akademik.  

Menurut teori Slameto bahwasanya terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar atau 

prestasi belajar, yaitu: 

1. Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniyah dan 

faktor psikologis 

2. Faktor eksternal terdiri dari faktor jasmani, faktor 

sekolah, dan faktor masyarakat. 
57
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Fakta dilapangan faktor-faktor diatas tidak 

membuat siawa tunanetra patah semangat dalam 

belajar. Yang terjadi dilapangan siswa tunet dapat 

mengimbangi siswa yang normal dan berprestasi, 

misalnya siswa yang normal mendapat pringkat 1, dan 

peringkat dua didapat oleh siswa tunanetra. Hal ini 

menjadi bukti bahwa siswa tuananetra yang ada di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo tidak menjadi beban tetapi 

sebaliknya dapat membanggakan lembaga sekolah.   

Selain prestasi akademik, siswa tunanetra MA,  

Muhammadiyah 1 Ponorogo juga memiliki prestasi non 

akademik. Yaitu siswa tunanetra dapat menghafal Al-

qur’an 30 juz dan pernah mengikuti lomba MHQ 10 juz 

tingkat nasional, mengikuti lomba olimpiade 

musabaqah tilawatil qur’an, pidato, dan lomba cerdas 

cermat.  

Siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo juga memiliki perkembangan kognitif dan 

afektif yang cukup baik, walaupun dalam 

perkembangan kognitinya memerlukan waktu yang 

sedikit lama, namun siswa tunanetra MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo berusaha menunjukkan 

orientasi mobilitas sosial yang baik.  
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BAB VI 

PENUTUP  

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan data yang sudah disajikan dan dari 

analisis yang penulis paparkan terkait dengan  

implemetasi pembelajaran berbasis komputer terhadap 

siswa tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi belajar siswa penyandang tunanetra di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu sama dengan 

siswa yang awas. Selain sekolah yang berbasis 

inklusi siawa tunanetra harus bisa mengikuti siswa 

yang awas. Hanya sedikit perbedaan, siswa tunanetra 

dalam menerima informasi dan materi melalui indera 

pendengaran dan menggunakan media pembelajaran.  

Siswa tunanetra MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

menggunakan alat bantu untuk membantu  dalam 

belajar, alat bantu tersebut berupa alat tulis Braille, 

komputer/laptop. Terdapat beberapa kategori siswa 

tunanetra di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, yaitu 

tunanetra ringan (low vission), tunanetra sedang 

(partially sighted), tunanetra berat ( totally blind). 

2. Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam kelas yaitu 

kesulitan guru dalam menjelaskan maetri 

matemetika yang berupa gambar, atau berbau 

hitung-hitungan, serta hambatan guru dalam 

mengenalkan huruf Al-qur’an, dan hambatan guru 

dalam praktik olahraga. Semua itu terjadi karena 
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keadaan fisik siswa tunanetra  yang menggunakan 

indera pendengaran  dalam belajar. 

3. Kontribusi yang dirasakan oleh siswa tunanetra 

dalam menggunakan media pembelajaran berupa 

komputer/laptop cukup baik. Tidak hanya baik 

dalam bidang akademik saja, namun dalam bidang  

non akademik siswa tunanetra MA Muhammadiyah 

1 Ponorogo memiliki prestasi yang mengagumkan.     

 

B. Saran  

Beberapa saran yang peneliti ajukan 

berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Sekolah  

Hendaknya hasil penelitian ini  dapat 

meningkatkan kualitas sekolah dengan adanya siswa 

tunanetra yang menggunakan alat bantu 

pembelajaran komputer/laptop dalam menerima 

informasi dan materi. Meningkatkan kualitas sekolah 

yang sudah peduli dalam mencetak generasi yang 

berprestasi dan mandiri.  

2. Kepala Sekolah  

Kepala sekolah diharapkan dapat menambah 

atau mengadakan pelatihan kompetensi guru yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa tunanetra guna  

untuk lebih dapat memahami psikologis maupun 

teknisi siswa tunanetra dalam melakukan aktifitas 
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belajar. Dan dapat menambah sarana belajar siswa 

tunanetra.  

3. Guru  

Guru diharapkan lebih sadar lagi dalam 

menyampaikan informasi dan materi, sehingga siswa 

tunanetra dapat belajar secara maksimal dan 

mendapat prestasi yang lebih baik lagi.  

4. Siswa tunanetra  

Dengan adanya hasil penelitian ini 

diharapakan siswa tunanetra agar lebih giat dan rajin 

lagi dalam belajar sesuai dengan kebutuhan masing-

masing untuk meningkatkan prestasi siswa.    
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