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ABSTRAKSI 

 

JOHANDRI. Manajemen Pembelajaran Siswa Tunanetra (Study Kasus di 

MAN Maguwoharjo Sleman). Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelasanaan / realisasi 

Manajemen Pembelajaran Siswa Tunanetra di MAN Maguwoharjo, dan belum 

maksimalnya program kerja MAN Maguwoharjo sebagai sekolah inklusi karena 

berbagai macam kendala yang sedang dihadapi seperti kurangnya sosialisi 

terhadap depan guru dan ketiadaan dana menjadi titik tolak penelitian ini. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan Manajemen Pemebalajaran di 

MAN Maguwoharjo sebagai sekolah inklusi dan Manajemen Pembelajaran 

Sekolah inklusi dapat terealisasi dengan baik. 

Penelitian ini penulis banyak melibatkan wakil kepala madrasah urusan 

kurikulum, wakil kepala madrasah urusan kesiswaan, dan dewan guru khusus 

pembimbing siswa tunanetra karena mereka adalah yang berkompeten dibidang 

yang diadakan penelitian oleh penulis. Dalam penyusunan skripsi ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, 

wawancara (interview), dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini adalah 

Deskriptif yaitu bersifat menggambarkan / menguraikan sesuatu hal menurut apa 

adanya. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan/realisasi Manajemen 

Pembelajaran Siswa Tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta sudah 

terealisasi hanya beberapa guru mata pelajaran saja seperti guru bidang study 

Bahasa Inggris, Matematika, Fisika dan Kimia, akan tetapi manajemen 

pembelajaran sekolah inklusi tersebut belum terealisasi semaksimal mungkin 

karena memiliki beberapa hambatan yang dihadapi oleh MAN Maguwoharjo 

Sleman. Disamping beberapa hambatan diatas, buku bidang study yang sudah 

dirubah ke dalam bentuk barailepun yang tersedia diperpustakaan sangat minim, 

buku bidang study yang sudah dirubah ke dalam bentuk baraile yaitu : Buku 

bidang study Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, Matematika, Kimia (masing-masing 

dua buah buku bidang study yang sudah dirubah ke dalam bentuk braile @ 

menjadi enam exemplar ). 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, karena dengan 

pendidikan segala potensi yang ada dalam diri manusia dapat tumbuh dan 

berkembang. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya dan 

juga untuk kepentingan orang lain. Dengan pendidikan pula manusia dapat 

mencapai kemajuan dalam segala asfek kehidupannya. 

Dengan demikian pemerataan pendidikan dewasa ini merupakan 

masalah pokok dalam dunia pendidikan (baik pendidikan umum maupun 

pendidikan agama Islam ), tidak hanya ditujukan kepada anak-anak normal 

saja, tetapi kepada anak-anak yang cacat (tunanetra). 

         Pada hakekatnya manusia itu mempunyai kedudukan yang sama 

dalam hal untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini 

sebagaimana yang tercantum dalam UUD RI 1945 pasal 31 ayat 1 yang 

berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Dan 

juga tercantum dalam UU RI No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “Warga negara yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus”.
1
  

                                                 
1

 UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Penjelasannya, Media 

Wacana Press (cet.I), Yogyakarta, 2003.hal.13 
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Islam secara jelas menganjurkannya yang  secara jelas tercantum 

dalam QS. ‘Abasa ayat 1-4 yang berbunyi : 

�����������	�
�� ������������������������������������ �!����"�#$�%�����&�����'�(��)*������!�+�,�-�.��(���*������� 

 

Artinya: “Dia (Muhammad)  bermuka masam dan berpaling,  karena seorang 

buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan 

tahukah engkau (Muhammad) barang kali dia ingin menyucikan 

dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapat pengajaran, yang 

memberi manfaat kepadanya?”.
2
 

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa para penyandang cacat 

termasuk  tunanetra mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama 

Islam dan pengajaran serta penghargaan atau perlakuan sebagaiman mestinya 

orang normal. 

Secara historis MAN Maguwoharjo adalah jelmaan dari PGA SLB/A 

yang salah satu tokoh pendirinya adalah seorang tunanetra juga yaitu bapak 

Supardi Abdushomad. Sejak berdirinya PGA/A tersebut, beliaulah orang yang 

pertama kali menjadi kepala sekolah tersebut. Sehingga atas dasar historis ini 

pula siswa tunanetra banyak mendapatkan perhatian dalam hal pendidikan dan 

pengajaran sampai sekarang. Saat ini siswa tunanetra yang ada di MAN 

Maguwogarjo yaitu berjumlah 10 (sepuluh ) orang. 

Sehingga dalam hal ini MAN Maguwoharjo ikut serta berpartisipasi 

dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya 

                                                 
2
Al-Huda Kelompok Gema Insani, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta : Gema Insani, 

2005), hal.586 
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penerimaan siswa biasa tetapi juga siswa tunanetra. Sehingga setiap tahun 

ajaran baru selalu ada siswa tunanetra yang masuk dan ingin belajar bersama 

dengan teman-temannya yang normal. Sistem pendidikan tersebut dinamakan 

sistem pendidikan terpadu yaitu memadukan siswa yang berkelainan 

(tunanetra) dengan siswa biasa untuk belajar bersama. 

Lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan terpadu membuka 

kesempatan luas bagi tunanetra untuk mengembangkan dirinya ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi serta membantu pemerintah dalam mengatasi 

kurangnya jumlah sekolah luar biasa yang ada. Sekolah terpadu memiliki 

keuntungan lain yaitu anak tunanetra dapat bergaul secara dini dilingkungan 

hidup orang-orang yang normal (awas) yang kelak  menjadi  lingkungan yang 

akan dimasuki orang tunanetra bila sudah dewasa dan tiba kesempatan untuk 

produktif di masyarakat.
3
 

Begitu juga dengan sekolah terpadu seperti MAN Maguwoharjo 

Yogyakarta siswa tunanetra yang ada diharapkan  dapat bergaul dengan 

teman-teman yang normal, dan juga dengan para guru yang semuanya tidak 

berpendidikan luar biasa khususnya tunanetra. Dengan demikian mereka dapat 

belajar bersama dengan baik tanpa hambatan suatu apapun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bagi guru yang ingin berhasil dalam proses mengajarnya hendaknya 

dapat memilih strategi dan metode mengajar yang tepat untuk siswa tunanetra 

tanpa mengganggu siswa biasa, sehingga materi yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik. Atau guru dengan sadar merencanakan kegiatan belajar 

                                                 
3  Anastasia W, Imanuel H, Ortopedagogik Tunanetra I, (Jakarta : Depdikbud 

Direktorat Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Guru ), hal.117 
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mengajar secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna 

kepentingan pengajaran.  

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar No.14 

Tahun 2005 yang terdapat pada bab XI pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa, 

“pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas dalam merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi.
4
 Jadi guru profesional harus memiliki keahlian khusus, kemahiran atau 

kecakapan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar  

No.14 tahun 2005 bab I, pasal 4 yang berbunyi “Profesional adalah pekerjaan 

atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi”.
5
                                                                                                                                                                  

Berdasarkan uraian diatas penelitian tentang Manajemen Pembelajaran 

Siswa Tunanetra  (Studi Kasus di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta) 

perlu diadakan serta dicari solusinya guna mengatasi problematika yang ada 

dan memperbaharui segala kelemahan yang terdapat pada manajemen 

pembelajaran siswa tunanetra tersebut. Harapannya agar diperoleh gambaran 

yang obyektif dan solusi yang baik sehingga pada akhirnya dapat digunakan 

sebagai upaya pengembangan pendidikan bagi siswa tunanetra di MAN 

                                                 
4  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Beserta 

Penjelasannya, (Bandung : Citra Umbara, 2006), hal.96 
5 Ibid., hal.2-3 
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Maguwoharjo Sleman                                                                                                              

Yogyakarta. 

. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka pada penelitian ini dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana program kurikulum bagi siswa tunanetra di MAN 

Maguwoharjo ? 

2. Bagaimana pengelolaan / manajemen pembelajaran yang dilaksanakan di 

MAN Maguwoharjo?                                                                  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana program kurikulum bagi siswa tunanetra di 

MAN Maguwoharjo 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan / manajemen pembelajaran 

yang dilaksanakan di MAN Maguwoharjo.                                                                                                                                                                                                                 

 

D. Manfaat / Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Menambah khasanah pengetahuan tentang manajemen pembelajaran siswa 

tunanetra, karena selama ini belum banyak diungkapkan mengenai 

manajemen pembelajaran siswa  tunanetra di MAN Maguwoharjo tersebut. 
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2. Sebagai masukan bagi lembaga pendidikan tentang pengelolaan 

manajemen pembelajaran siswa tunanetra seperti MAN Maguwoharjo. 

3. Dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti, terutama dalam hal 

pengelolaan manajemen pembelajaran siswa tunanetra pada umumnya. 

 

E. Kajian Pustaka  

 

    Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sejauh ini kajian tentang 

Manajemen Pembelajaran Siswa tunanetra (studi kasus di MAN Maguwoharjo 

Sleman Yogyakarta) khususnya di lingkungan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta belum pernah dilakukan. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang manajemen pembelajaran siswa 

tunanetra tersebut. 

Adapun karya lain yang mendukung penelitian ini adalah : 

1. Skripsi dengan judul “Metode dan Masalah Yang Dihadapi Dalam 

Pengajaran Kimia Bagi Siswa Tunanetra (Studi Kasus di SMU 

Muhammadiyah IV Yogyakarta), karya saudari Isnaini Nurul Khoiriyah, 

jurusan Tadris Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga (MIPA) tahun 2003. Skripsi ini membahas tentang metode 

yang dapat digunakan untuk mengajar  siswa  tunanetra , tentang peran 

guru pembimbing khusus didalam membantu KBM kimia dan tentang 

masalah yang dihadapi guru kimia siswa tunanetra (guru pembimbing 

khusus dalam melaksanakan proses belajar mengajar kimia di SMU 

Muhammadiyah IV Yogyakarta). 
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2. Skripsi dengan judul “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Bagi Siswa Tunanetra Di MAN Maguwoharjo”, karya saudari Yuliati 

Ningsih, jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta 

tahun 2003. skripsi ini membahas masalah pokok tentang bagaimana 

strategi pembelajaran PAI dan problematikanya bagi siswa tunanetra di 

MAN Maguwoharjo Yogyakarta dan bagaimana usaha guru PAI dalam 

mengatasi masalah tersebut. 

3. Skripsi dengan judul “Aplikasi Metode Dalam Pengajaran Menulis Dan 

Membaca Huruf Arab Di MTs Luar Biasa bagian Tunanetra (MTs LB/A) 

Yaketunis Yogyakarta”, karya saudara Taufik Marzuki, jurusan bahasa 

Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , tahun 2002. 

Skripsi ini membahas masalah metode pembelajaran hurup braille dalam 

pengajaran bahasa arab bagi siswa tunanetra di MTs LB/A Yaketunis 

Yogyakarta. 

Berdasarkan tinjauan diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan 

dengan penelitian diatas. Hasil penelitian diatas mengenai metode dan 

masalah yang dihadapi dalam pengajaran kimia bagi siswa tunanetra, 

strategi pembelajaran pendidikan Agama Islam bagi siswa tunanetra di 

MAN Maguwoharjo dan masalah aplikasi metode dalam pengajaran 

menulis dan membaca huruf arab di MTs luar biasa bagian tunanetra (MTs 

LB/A) yaketunis Yogyakarta, sedangkan peneliti cenderung kepada 

manajemen pembelajaran siswa tunanetra (studi kasus di MAN 
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Maguwoharjo Sleman Yogyakarta). Disamping itu lokasi dan subyek yang 

akan diteliti juga berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. 

 

 

F. Kerangka Teori 

    1.  Tinjauan Tentang Manajemen Pembelajaran. 

a. Pengertian dan Unsur Manajemen. 

Menurut Terry yang dikutip oleh Syafaruddin dan Irwan 

Nasution menyatakan bahwa : “The management is the process of 

getting thing done by the effort of other people”. Manajemen ialah 

proses memperoleh tindakan melalui usaha orang lain. 

Dapat dipahami bahwa manajemen adalah kekuatan utama 

dalam organisasi yang mengkoordinir berbagai kegiatan bagian-bagian 

(sub sistem) serta berhubungan dengan lingkungan. Para manajer 

memerlukan penglihatan sumber daya yang tidak terorganisir dari 

manusi, mesin, dan uang ke dalam satu kegunaan dan efektivitas 

perusahaan. Maka manajemen adalah suatu proses memadukan sumber 

daya yang tidak berhubungan ke dalam keseluruhan sistem untuk 

pencapaian tujuan. 

Manajemen memiliki unsur-unsur yang meliputi : Unsur 

manusia (manager dan anggotanya), material, uang, waktu, dan 

prosedur, serta pasar. Manajemen adalah proses yang dilaksanakan oleh 
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manager agar organisasi berjalan menuju pencapaian tujuan secara 

efektif dan efisien
6
 

 

 

b. Fungsi-Fungsi Manajemen.
7
 

1) Perencanaan (Planning) 

Menurut Robbins yang dikutip oleh Syafaruddin dan Irwan 

Nasution mengatakan bahwa perencanaan adalah proses menentukan 

tujuan dan menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan. 

2) Pengorganisasian (organizing) 

Organisasi adalah berkumpulnya jumlah orang yang 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Setelah rencana disusun oleh manajer, maka tugas 

selanjutnya adalah mengorganisir sumber daya manusia dan sumber 

daya fisik sehingga dapat memanfaatkan secara tepat. 

Sedangkan pengorganisasian (organizing) adalah proses 

dimana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang 

dapat ditangani dan aktivitas mengkoordinasi hasil-hasil yang akan 

dicapai sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. 

3) Kepemimpinan (leadership) 

Salah satu faktor keberhasilan seorang manajer dalam 

mengelola organisasi adalah keterampilan dan gaya pemimpin. 

                                                 
6 Syafaruddin & Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta : Quantum 

Teaching, 2005), hal.70-71 
7 Ibid., hal.71-74 
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Keterampilan memimpin mencakup keterampilan konseptual 

(pengetahuan), keterampilan teknikal, dan keterampilan interpersonal 

(komunikasi). 

Mondy dan Premeaux  yang dikutip dari Syafaruddin dan 

Irwan Nasution mmenjelaskan bahwa kepemimpinan adalah 

mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan 

pimpinan untuk mereka lakukan. Jadi kepemimpinan berkaitan 

dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi 

orang lain, karena itu intinya adalah hubungan antar manusia. 

4) Pengawasan (controlling) 

Funsi pengawasan mencakup semua aktivitas yang 

dilaksanakan oleh manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil 

aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. 

c. Proses Belajar Mengajar dan Pembelajaran. 

Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang 

peran yang penting / vital. Mengajar adalah proses membimbing 

kegiatan belajar, dan kegiatan mengajar hanya bermakna bila terjadi 

kegiatan belajar siswa. Oleh karena itu, adalah penting sekali bagi setiap 

guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa, agar ia 

dapat memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan balajar yang 

tepat dan serasi bagi siswa.
8
 

                                                 
8 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal.36 
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Belajar adalah modifikasi atau memperkuat tingkah laku 

melalui pengalaman dan latihan. Belajar juga diartikan sebagai suatu 

proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungannya.
9

Dilihat dari sudut guru, proses belajar-mengajar 

berwujud dalam kegiatan mengajar. Secara sempit, mengajar dapat 

diartikan sebagai proses penyampaian pengetahuan kepada siswa. Dalam 

pengertian yang lebih luas, mengajar mencakup segala kegiatan 

menciptakan situasi agar para siswa belajar. Pengertian belajar ini cukup 

luas, mencakup pula upaya guru mendorong siswa agar belajar, menata 

ruang atau tempat duduk siswa, mengelompokkan siswa, menciptakan 

berbagai kelompok, memberikan berbagai bentuk tugas, membantu 

siswa-siswa yang lambat, memberikan pengayaan kepada siswa yang 

pandai, dan sebagainya. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia 

terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga 

lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, 

papan tulis, dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio 

visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. 

                                                 
9
 Ibid., hal.52                                                                                    
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d. Strategi Belajar Mengajar 

     Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi dapat 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru-anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan.
10

 

Golu yang dikutip dari Syafaruddin dan Irwan Nasution., 

Mengatakan bahwa trategi pengajaran yaitu :
11

  

1) Strategi belajar-mengajar adalah rencana dan cara-cara membawakan 

pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala 

tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif. 

2) Cara-cara itu membawakan pengajaran itu merupakan pola dan 

urutan umum perbuatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar. 

3) Pola dan urutan umum perbuatan guru-murid itu merupakan suatu 

kerangka umum kegiatan belajar mengajar yang tersusun dalam 

suatu rangkaian bertahap menuju tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam strategi pembelajaran ada empat
12

 strategi dasar yang 

dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan : 

                                                 
10

Syaiful Bahri, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 

2002 ) , hal.5                                                                                                                                                                                                                    
11

 Syarifuddin dan Irwan Nasution., Manajemen Pembelajaran, (Jakarta : Quantum 

Teaching, 2005), hal.158 
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Pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan 

kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan. Kedua, memilih sistem pendekatan 

belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 

Ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. 

Keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan 

atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar 

mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat 

penyempurnaan sistem intruksional yang bersangkutan secara 

keseluruhan.  

e. Kurikulum 

Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan 

guna mencapai tujuan pendidikan. Biasanya apa yang direncanakan 

bersifat idea, suatu cita-cita tentang manusia atau warga negara yang 

akan dibentuk. Kurikulum ini lazim mengandung harapan-harapan yang 

sering berbunyi muluk-muluk.
13

 

Kurikulum menurut Soetopo dan Soemanto yang dikutip dari 

Muhammad Joko Susilo memiliki lima definisi, yaitu : 

                                                                                                                                      
12

Syaiful Bahri, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, hal.5  
13

 S.Nasution, M.A,  Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2006), hal.8 
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1) Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian 

tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan 

dari tahun ke tahun. 

2) Kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan 

untuk digunakan oleh para guru didalam melaksanakan pelajaran 

untuk murid-muridnya. 

3) Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan 

ciri-ciri yang penting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk 

yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh guru di 

sekolah. 

4) Kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-

pengalaman belajar, alat-alat pelajaran dan cara-cara penilaian yang 

direncanakan dan digunakan dalam pendidikan. 

5) Kurikulum dipandang sebagai suatu program pendidikan yang 

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan tertentu.
14

 

 

Alice Miel dalam bukunya Changing the Curriculum : a Social 

Proses (1946) ia mengatakan bahwa kurikulum juga meliputi keadaan 

gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan dan sikap 

orang-orang melayani dan dilayani sekolah, yakni anak didik, 

masyarakat, para pendidik dan personalia (termasuk penjaga sekolah, 

                                                 
14 Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Cet.II, ( 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal.79-80 
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pegawai administrasi dan orang lain yang ada hubungannya dengan 

murid-murid).
15

 

Dakir  mengatakan bahwa kurikulum suatu program 

pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar 

yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas 

dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses                                                                           

pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
16

    

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 

1989 Bab I pasal I disebutkan bahwa : bahwa Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai     pedoman penyelenggaraan  

kegiatan belajar mengajar .
17

 

 

f. Evaluasi (penilaian) 

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa    Inggris 

evaluation ; dalam bahasa Arab : al-Taqd:r (�4�;���)� ; dalam bahasa   

Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value ; dalam bahasa   

Arab : al-Qimah (<��;�� ) ; dalam bahasa Indonesia berarti ; nilai. Dengan 

demikian secara harfiah, evaluasi pendidikan (educational evaluation = 

al-Taqdir al-Tarbawy =  -�$�����4�;��� ) dapat diartikan sebagai : penilaian 

                                                 
15 S.Nasution, M.A,  Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2006), hal.6 
16

 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta, Rineka Cipta, 

2004).hal.3 
17 Ibid., hal.3 
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dalam (bidang) pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan pendidikan.18 

Adapun dari segi istilah , sebagaimana dikemukakan oleh 

Edwind Wandt dan Gerald W.Brown (1977): Evaluation refer to the act 

or process to determining the value of some thing. Menurut istilah ini, 

maka istilah evaluasi menunjuk kepada atau mengandung pengertian : 

suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.
19

 

Ralph Tyler (1950) mengatakan bahwa evaluasi merupakan 

sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan 

pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa 

sebabnya.
20

  

 

2.  Tinjauan Tentang Anak Tunanetra. 

Konsep dasar anak tunanetra : 

a.    Hakekat, pengertian, definisi tunanetra, dan anak tunanetra 

1) Hakekat Tunanetra 

Tunanetra pada hakikatnya adalah kondisi dari mata atau 

dria penglihatan yang karena dari sesuatu hal tidak berfungsi 

                                                 
18

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2006), hal.1 
19

 Ibid., hal.1 
20 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), hal.3 
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sebagaimana mestinya, sehingga mengalami keterbatasan dan atau 

ketidak mampuan melihat.
21

 

2) Pengertian Anak Tunanetra 

Tuna berarti luka, rusak, kurang atau tiada memiliki. Netra 

berarti mata atau dria penglihatan. Jadi tunanetra berarti kondisi luka 

atau rusaknya mata / dria penglihatan, sehingga mengakibatkan 

kurang atau tiada memiliki kemampuan persepsi penglihatan.
22

 

Secara harfiah tunanetra berasal dari dua kata, yaitu : 

a) Tuna (tuno : Jawa) yang berarti rugi yang kemudian diidentikkan 

dengan rusak, hilang, terhambat, terganggu, tidak memiliki. 

b) Netra (netro : Jawa) yang berarti mata. 

 

 

Jadi kata tunanetra adalah satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan yang berarti adanya kerugian yang disebabkan oleh 

kerusakan atau terganggunya organ mata. Pengertian tunanetra dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rusak matanya atau 

luka matanya atau tidak memiliki mata yang berarti buta atau kurang 

dalam penglihatan. 

Purwaka Hadi yang mengutip pendapat Rogow dalam 

bukunya yang berjudul Helping the Visual Impaired Child With 

Developmental Problems  dan Mason dalam bukunya yang berjudul 

                                                 
21 Sari Rudiyanti, Pendidikan Anak Tunanetra, (Yogyakarta : Fak.Ilmu Pendidikan 

UNY, 2002), hal.22 
22 Ibid., hal.22 
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Visual Impairment : Acces to Education for Children and young 

People memberi istilah ketunanetraan sebagai Visual Impairment. 

Kerusakan penglihatan adalah istilah umum yang digunakan untuk 

menggambarkan semua bentuk kehilangan penglihatan. Dalam 

istilah tersebut digambarkan tentang jenis ketunanetraan yang 

meliputi buta (blind) dan kurang penglihatan (low vision).
23

 

3) Definisi Tunanetra 

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan kata tunanetra 

kadang-kadang sering disamakan dengan kata buta, padahal tidak 

demikianlah halnya, sebab buta tersebut merupakan suatu tingkatan 

dimana mata atau dria penglihatan tidak dapat berfungsi secara 

efektif. Selanjutnya marilah kita telaah ulang kembali mengenai 

definisi atau batasan tentang tunanetra, dengan menelaah kembali 

tentang beberapa batasan dan pendapat  serta dalam berbagai 

tinjauan dan kebutuhan layanan menurut beberapa ahli, yaitu : 

a) Definisi ditinjau dari batasan tentang tunanetra yang dikutip oleh 

Sari Rudiyati
24

 

Menurut Frans Harsana Sasraningrat Tunanetra ialah 

suatu kondisi dari dria penglihat yang tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. Kondisi itu disebabkan oleh karena 

kerusakan pada mata, syaraf optik dan atau bagian otak yang 

mengolah stimulus visual. 

                                                 
23 Purwaka Hadi, Kemandirian Tunanetra, (Jakarta : DIKNAS, 2005 ), hal.36 
24 Sari Rudiyanti, Pendidikan Anak Tunanetra.hal.23-24 
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Istilah kebutaan “blind” menurut encylopedia 

Americana, adalah : “ Blind, a general term used to denote 

partial or complete loss of vision.” Kurang lebih berarti : 

kebutaan merupakan istilah umum yang dipergunakan untuk 

menunjuk kehilangan penglihatan sebagian atau menyeluruh. 

Menurut Noah Webster dalam Webster’s Dictionary, 

istilah buta “blind”   diartikan  “destitute  of   the   sens e of sight 

either  by natural defect  deprivation.” Sedangkan kebutaan 

“blindness” diartikan “state or quality of being blind”. Jadi 

dapat diartikan bahwa   buta   adalah     kekurangan   pada    dria   

penglihat      baik karena kodrati maupun karena kehilangan; 

sedangkan kebutaan adalah keadaan atau tingkat buta. 

b) Definisi ahli dalam berbagai tinjauan dan kebutuhan layanan
25

 

Pengertian dari segi Pendidikan, oleh Barraga  tunanetra 

diartikan sebagai suatu cacat penglihatan sehingga mengganggu 

proses belajar dan pencapaian belajar secara optimal sehingga 

diperlukan metode pengajaran, pembelajaran, penyesuaian bahan 

pelajaran dan lingkungan belajar. 

Secara anatomis – fisiologis, ketunanetraan 

menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata. Sehingga 

tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang 

menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. 

                                                 
25 Purwaka Hadi, Kemandirian Tunanetra, (Jakarta : DIKNAS, 2005 ).hal.38 
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Secara medis, ketunanetraan dikaitkan dengan penyakit 

dan kelainan. Tunanetra adalah kerusakan mata yang disebabkan 

oleh penyakit dan kelainan anatomi dan atau kelainan fungsi 

penglihatan, sehingga tunanetra perlu mendapatkan pengobatan 

pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. 

Secara estetis optometris, tunanetra diartikan sebagai 

keadaan dimana mata mengalami kerusakan anatomi fisiologis 

sehingga terlihat jelek atau buruk sehingga perlu dikoreksi 

dengan modifikasi alat bantu visual. 

4) Penyebab Ketunanetraan. 

Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya 

disebut ‘buta bawaan’atau congenital blind, sedangkan penurunan 

penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu sejak dilahirkan 

disebut ‘buta didapat’ atau adventitiously blind). Selanjutnya Heather 

Mason, dkk menyebutkan beberapa penyebab ketunanetraan adalah 

:
26

 

a) Faktor  genetik atau herediter : beberapa kelainan penglihatan 

bisa didapat akibat keturunan dari orang tua misalnya buta warna, 

albinism, retinitis pigmentosa. Seorang wanita yang 

penglihatannya normal, tetapi sercara genetis dia dapat 

‘membawa sifat (carriers)’ suatu kelainan penglihatan. 

                                                 
26 Ibid., hal.39-40 
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b) Perkawinan sedarah : banyak ditemukan ketunanetraan pada anak 

hasil perkawinan dekat, misalnya keluarga dekat (incest). Pola ini 

menyebabkan secara genetis rentan untuk menurunkan sifat, 

termasuk penyakit atau kelainan. 

c) Proses kelainan : mengalami trauma pada saat proses kelahiran, 

lahir premature, berat lahir kurang dari 1300 gram, kekurangan 

oksigen akibat lamanya proses kelahiran, anak dilahirkan dengan 

menggunakan alat bantu. 

d) Penyakit anak-anak yang akut sehingga berkomplikasi pada 

organ mata, infeksi virus yang menyerang syaraf dan anatomi 

mata, tumor yang menyerang pusat syaraf organ penglihatan. 

e) Kecelakaan : tabrakan yang mengenai organ mata, benturan, 

terjatuh, dan trauma lain yang secara langsung atau tidak 

langsung mengenai organ mata; tersetrum aliran listrik, kena zat 

kimia, terkena cahaya tajam. 

f) Perlakuan kontinyu dengan obat-obatan : beberapa obat untuk 

penyembuhan suatu penyakit tertentu ada yang berefek negatif 

terhadap kesehatan mata, demikian juga penggunaan obat yang 

over dosis sangat berbahaya terhadap organ-organ lunak seperti 

mata. 

g) Infeksi oleh binatang juga dapat merusak organ-organ selaput 

mata yang tipis, bahkan dapat mengakibatkan penyakit bergulma 
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atau borok (ulkus), infeksi pada selaput mata akhirnya 

berkembang ke mata bagian dalam. 

h) Beberapa kondisi kota dengan suhu yang panas, menyebabkan 

udara mudah bergerak dan membawa bibit penyakit kering yang 

masuk ke mata, pada daerah kering biasa ditemukan penyakit 

mata jenis trachoma. 

i) Randall T.Jose menyusun tabel penyebab terjadinya 

ketunanetraan, yang dapat dimodifikasi sebagai berikut : 

 

Tabel I 

Penyebab Ketunanetraan 

(Modifikasi dari Randall T.Jose).
27

 

 

Penyebab Ketunanetraan Jenis Ketunanetraan 

1. Keturunan atau Kelainan 

bawaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengaruh obat-obatan. 

Infeksi, dan kurang gizi 

selama proses kehamilan. 

3. Usia 

4. Luka kepala atau 

kemasukan logam asing 

Achromatopsia (buta warna 

total) 

Albinism (kekurang pigmen) 

Aniridea 

Cataracts Congenital 

Coloboma 

Diabetes Melitus 

Degenerative Myopia 

(penglihatan dekat) 

Glaucoma Congenital 

Keratokonus 

Marfan’s Sydrome 

Retinitis Pigmentosa 

 

Cataracts Comgenital 

 

 

Cataract (karena ketuaan) 

Cataract (traumatic) 

 

                                                 
27 Ibid., hal.44-45 
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pada organ mata 

5. Perubahan struktur akibat 

operasi / pembedahan mata 

6. Ketidak kemampuan fungsi 

saluran cairan organ mata 

7. TErkena jamur dari kotoran 

hewan 

8. Penyakit diabetes dan 

akibat benturan pada kepala 

9. Kekurangan oksigen pada 

kasus kelahiran premature 

10. Masuknya virus pada janin 

dan infeksi oleh virus 

taxoplasma selama 

kehamilan. 

 

Glaucoma (dewasa) 

 

Glaucoma (serangan akut) 

 

HIstoplasmosis 

 

Retinal Detachment 

 

Retrolental Fibroplasia 

 

Taxoplasmosis Rubella 

 

5) Klasifikasi Tunanetra  

Faye menglasifikasikan tunanetra atas dasar fungsi  

penglihatan ke   dalam     lima kategori, yaitu : 

a) Kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi 

membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. 

b) Ketajaman yang penglihatannya kurang atau sedang yang 

memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. 

c) Kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang 

penglihatan sedang, ketidakmampuan memperoleh pengalaman 

akibat kerusakan penglihatan. 

d) Kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemampuan 

lantang pandang rendah, penglihatan pusat buruk, dan perlu alat 

bantu untuk membaca yang kuat. 

e) Kelompok yang tergolong buta total.
 28

 

                                                 
28 Ibid., hal.45 
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Menurut kemampuan melihat, tunanetra (visual 

impairment) dapat dikelompokkan pada : 

a. Buta (blind), ketunanetraan jenis ini : 

1) Buta total (totally blind) adalah mereka yang tidak dapat 

melihat sama sekali baik gelap maupun terang. 

2) Memilik sisa penglihatan (residual vision) adalah mereka 

yang masih bisa membedakan antara terang dan gelap. 

b. Kurang penglihatan (low vision), jenis-jenis tunanetra yang 

kurang lihat  adalah : 

1) Light projection, apabila hanya dapat membedakan terang 

dan gelap. 

2) Light projection, tunanetra ini dapat mengetahui perubahan 

cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. 

3) Tunnel vision atau penglihatan pusat, penglihatan tunanetra  

adalah terpusat (20) sehingga apabila melihat obyek hanya 

terlihat bagian tengahnya saja. 

4) Periferal vision atau penglihatan samping, sehingga 

pengamatan terhadap benda hanya terlihat bagian tepi. 

5) Penglihatan bercak, pengamatan terhadap obyek ada bagian-

bagian tertentu yang tidak terlihat.
 29

 

6).    Karakteristik Ketunanetraan 

                                                 
29 Ibid., hal.46 
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Akibat dari ketunanetraan tersebut, menimbulkan karakteristik 

ketunanetraan sebagai berikut : 

a) Karakteristik Fisik 

Ciri khas ketunanetraan dapat dilihat langsung dari 

keadaan organon mata secara anatomi maupun fisiologi 

maupun keadaan fosture tubuhnya. Griffin, 1980 dalam 

studinya menyatakan bahwa kekurangan penglihatan dari sejak 

lahir mempunyai dampak yang mengganggu perkembangan 

motorik, lambat dan kasar pada ketrampilan motorik awal. Bayi 

dan anak-anak muda yang mengalami ketunanetraan sering 

menunjukkan perkembangan kontrol otot yang buruk pada 

kepala, leher, dan otot-otot tubuh. 

(1). Ciri khas fisik tunanetra buta 

Mereka yang tergolong buta bila dilihat dari 

organ matanya biasanya tidak memiliki kemampuan 

normal, misalnya bola mata kurang atau tidak pernah 

bergerak, kelopak mata kurang atau tidak pernah 

berkedip, tidak bereaksi terhadap cahaya. Seorang 

tunanetra buta yang tidak terlatih Orientasi dan Mobilitas 

biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau Body Image, 

sehingga tubuhnya menjadi jelek misalnya : kepala 

tunduk atau bahkan tengadah, tangan menggantung layu 

atau kaku, badan berbentuk Sceilosis, berdiri tidak tegak. 
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(2).  Ciri khas fisik tunanetra kurang penglihatan  

Tunanetra kurang lihat karena masih adanya sisa 

penglihatan biasanya berusaha mencari atau upaya 

rangsang. Dalam upaya mencari rangsang ini kadang 

berperilaku yang tidak terkontrol misalnya : tangan selalu 

terayun, mengerjab-ngerjabkan mata, mengarahkan mata 

ke cahaya, melihat ke suatu obyek dengan memicingkan 

atau membelalakkan mata. 

b) Karakteristik Psikis 

Ketidakmampuan yang berbeda antara tunanetra buta 

dengan tunanetra kurang lihat juga berpengaruh karakter 

psikisnya. Secara umum tunanetra sering menunjukkan 

kepribadiannya yang kaku (rigidity). Yang disebabkan oleh : 

(1). Kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga 

memberikan kesan kebekuan muka atau kekakuan wajah. 

(2). Kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah laku yang 

merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan 

orientasi dan mobilitas, juga sering ditemukannya tingkah 

laku adatan atau (blindism).
 30

 

 

                                                 
30 Ibid., hal.49-52 
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Adapun ciri khas psikis tunanetra buta dan kurang 

lihat sebagai berikut : 

(a).   Ciri khas tunanetra buta. 

Tunanetra buta tidak memiliki kemampuan 

menguasai lingkungan jarak jauh dan bersifat meluas 

pada waktu yang singkat. Ketidakmampuan ini 

mengakibatkan rasa khawatir, ketakutan dan kecemasan 

yang berhadapan dengan lingkungan. Akhirnya tunanetra 

buta mempunyai sikap dan prilaku yang bersifat kesulitan 

percaya diri, rasa curiga pada lingkungan, tidak mandiri 

atau kebergantungan pada orang lain, pemarah atau 

mudah tersinggung atau sensitive, penyendiri inferiority, 

self centered, pasif, mudah putua asa, sulit menyesuaikan 

diri. 

(b).   Ciri khas tunanetra kurang lihat 

Tunanetra kurang lihat seolah-oleh berdiri 

dalam dua dunia, yaitu antara tunanetra dengan awas. Hal 

ini menimbukan dampak psikologis bagi penyandangnya. 

Apabila tunanetra kurang lihat berada di kelompok 

tunanetra buta, dia akan mendominasi karena memiliki 

kemampuan lebih. Namun bila berada diantara orang 

awas maka tunanetra kurang lihat sering timbul perasaan 
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rendah diri karena sisa penglihatannya tidak mampu 

diperlihatkan sebagaimana mestinya anak awas. 

Colenbrander (dalam Geraldine T.Scholl, 1986 : 

86) membuat tabel yang mengambarkan karakteristik 

pendidikan untuk siswa kurang penglihatan. 

Tabel II 

Karakteristik Pendidikan Siswa Low Vision
31

 

(sumber : Geraldine T.Scholl, 1986 : 86) 

 

Level 

Ketakmampuan Visual 

Kemampuan 

Yang Ditunjukkan 

Ketakmampuan 

penglihatan sedang 

 

 

 

 

Ketakmampuan 

Penglihatan Berat 

 

 

 

 

Ketakmampuan 

Penglihatan Sangat Berat 

Dengan menggunakan alat 

Bantu dan cahaya bisa 

melakukan tugas-tugas 

visual, hampior seperti 

siswa dengan penglihatan 

normal. 

Dalam melakukan tugas-

tugas visual membutuhkan 

banyak waktu, menguras 

energi, tetap sedikit akurat 

walau dengan alat bantu 

serta berbagai modifikasi. 

Sangat kesulitan 

melakukan tugas yang 

memerlukan ketelitian 

tidak dapat dilakukan 

melalui penglihatan. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Ibid., hal.50-52 
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G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis klasifikasikan sebagai penelitian 

lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor 

yang mengutip pendapat Lexy J. Moleong, metode kualitatif diartikan sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
32

  

Lexy J.Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau 

penelaahan dokumen.  Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa 

pertimbangan, yaitu :
33

 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak. 

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dengan responden. 

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.     

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian, penulis 

menggunakan beberapa metode yang saling mendukung dan melengkapi 

dalam pengumpulan data yang sesuai dengan metodologi research, disamping 

itu sebagian besar bersumber dari data-data yang terdapat di MAN 

Maguwoharjo. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

                                                 
32

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

2007), hal.4 
33

 Ibid., hal.9-10 
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a. Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi  

Anas Sudijono mengatakan bahwa metode observasi yaitu 

cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap penomena-penomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan.
34

  

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa metode observasi yaitu bisa 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki.
35

 Observasi dilakukan dengan 

cara peneliti mengamati secara langsung ke lapangan. 

2) Interview ( Wawancara) 

Interview merupakan proses interaksi antara pewawancara 

dan responden walaupun bagi pewawancara, proses tersebut adalah 

satu bagian dari langkah dalam penelitian, tetapi belum tentu bagi 

responden, wawancara adalah bagian dari penelitian. Adaikatapun 

pewawancara dan responden menganggap bahwa wawancara adalah 

bagian dari penelitian, tetapi sukses tidaknya pelaksanaan wawancara 

bergantung sekali dari proses interaksi yang terjadi. Suatu elemen yang 

paling penting dari proses interaksi yang terjadi adalah wawancara dan 

pengertian (insight)
36

 

                                                 
34

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006), 

hal.76 
35

 Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid II, (Yogyakarta: ANDI, 2002), hal.136 
36 Moh.Nazir, Metodei Penelitian,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.194 
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Sutrisno Hadi  mengatakan bahwa metode interview juga 

disebut metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak 

yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan 

penyelidikan.
37

 Lexy J Moleong  mengatakan bahwa metode interview 

adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan.
38

 Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data secara khusus yang berupa keterangan-keterangan secara langsung 

dari dewan guru, kepala sekolah, siswa dan karyawan sekolah untuk 

mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian 

dengan menggunakan panduan wawancara tertentu. 

3) Dokumentasi. 

Winarno Surakhmad mengatakan bahwa metode dokumentasi 

yaitu metode penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan 

apa yang telah lalu melalui sumber –sumber dokumentasi.
39

 

Moh.Nazir mengatakan bahwa dokumentasi yaitu laporan 

dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-

pemikiran manusia di masa yang lalu.
40

 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data pelengkap mengenai keadaan madrasah, guru, siswa, 

gambaran umum madarasah dan data pendukung yang diperlukan. 

                                                 
37

 Ibid.,  hal.193 
38

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. hal.186 
39

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), hal.132 
40

 Moh.Nazir, Metodei Penelitian, hal.49 
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b. Analisis Data. 

Noeng Muhajir  mengatakan bahwa teknik analisis data yaitu 

upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

interview dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
41

 

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu 

dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. 

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke 

dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

bentuk yang lebih mudah dimengerti sebagaimana data-data yang  

diberikan oleh informan belum berbentuk kalimat yang sederhana dan 

mudah dimengerti. 

Bogdan dan Biklen yang dikutip dari Lexy J.Moleong 

mengatakan bahwa Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
42

 

Dalam analisa ini, peneliti penyajikan data dengan 

menggambarkan hasil penelitian tentang manajemen pembelajaran siswa 

tunanerta (studi kasus di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta). 

                                                 
41

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 

hal.104                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
42

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. hal.248 
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Adapun analisa dalam penelitian ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu; 

pertama bersamaan dengan pengumpulan data dan kedua dilakukan setelah 

pengumpulan data. 

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh secara keseluruhan, 

maka baru diolah dan diklasifikasikan ke dalam bentuk laporan. Dengan 

metode ini data yang telah ada kemudian disusun secara sistematis dengan 

dianalisa dan diinterpretasikan arti data tersebut. Tujuan dari analisa ini 

adalah untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

 

H.  Kerangka Skripsi 

Bab.I :      Pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan kerangka 

skripsi. 

Bab. II :    Gambaran Umum MAN Maguwoharjo  Sleman Yogyakarta 

Yang akan dibahas dalam bab ini yaitu tentang letak 

geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, struktur 

organisasi, visi, misi, dan tujuan madrasah, keadaan guru, 

karyawan, siswa dan sarana prasarana  penunjang proses 

pembelajaran siswa di MAN Maguwoharjo. 
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Bab.III : Pelaksanaan Manajamen Pembelajaran Siswa Tunanetra di MAN 

Maguwoharjo Sleman 

Yang akan dibahas dalam bab  ini       yaitu     tentang 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan 

manajemen pembelajaran siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo 

Sleman, program kurikulum bagi siswa tunanetra di MAN 

Maguwoharjo Sleman, dasar penyusunan kurikulum di MAN 

Maguwoharjo Sleman, fungsi dan tujuan kurikulum MAN 

Maguwoharjo Sleman, dan metode pengelolaan/ manajemen 

pembelajaran yang dilaksanakan di MAN Maguwoharjo Sleman . 

 

Bab.IV :   Penutup 

Bab IV  berisi tentang kesimpulan, saran-saran, kata 

penutup, daftar Pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah melakukan olah data dari seluruh data-data yang mendukung 

pelaksanaan penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari 

hasil penelitian ini sebagai berikut : 

1. Program kurikulum bagi siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman 

sama dengan kurikulum siswa awas pada umumnya yaitu kurikulum yang 

disusun sebagai pengembangan dari standar isi, Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional 

Pendidikan (PP No. 19 tahun 2006) serta Peraturan Menteri Nomor 22, 23, 

dan 24 tahun 2006.  

2. Pengelolaan / manajemen pembelajaran yang dilaksanakan di MAN 

Maguwoharjo Sleman Berdasarkan sekolah inklusif yaitu sekolah biasa 

yang mengakomodasi semua siswa baik anak biasa maupun anak 

berkebutuhan khusus (cacat fisik, emosional, cerdas dan bakat istimewa, 

daerah terpencil, suku terasing, korban bencana alam, sosial dan lain-lain) 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. 

 

 

 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 104 

3. Pendidikan yang diberikan kepada  anak tunanetra di MAN Maguwoharjo 

dengan sistem pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) mengikuti dalam 

sistem persekolahan reguler dengan memperhatikan dan menyesuaikan 

kebutuhan individual anak. 

4. Keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan 

pembelajaran siswa tunanetra yang dimiliki MAN Maguwoharjo Sleman 

merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh siswa tunanetra. Adapun 

kendala-kendala tersebut atau sejumlah buku diperpustakaan belum 

tercukupi/memadai, terpaut pada insting yang diandalkan pada mata 

pelajaran matematika karena mereka tidak dapat menghitung dengan cara 

berhitung dilembar kertas tertentu disamping itu mereka tidak dapat 

mengilustrasikan gambar yang ada pada mata pelajaran eksak seperti mata 

pelajaran matematika.  
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B. Saran-saran  

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang 

akan penulis sampaikan kepada : 

1. Kepada Kepala Sekolah MAN Maguwoharjo Sleman 

a. Hendaknya pihak sekolah mengikut sertakan penataran guru 

pembimbing tunanetra untuk meningkatkan kualitas mutu ilmunya. 

b. Hendaknya pihak sekolah juga mengadakan penataran tentang 

tunanetra bagi dewan guru untuk menambah ilmu pengetahuan dewan 

guru agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan baik. 

c. Hendaknya pihak sekolah memperhatikan sarana prasarana yang 

dibutuhkan oleh siswa tunanetra seperti sarana prasarana yang 

dibutuhkan siswa awas pada umumnya. 

d. Hendaknya pihak sekolah bekerjasama dengan lembaga yang lebih 

berkompeten dibidang ketunanetraan untuk pengadaan buku-buku 

braile. 

2. Kepada Guru Pembimbing Siswa Tunanetra 

a. Ketika memberikan bimbingan hendaknya menghadapinya selalu 

dengan sabar. 

b. Hendaknya menjaga hubungan baik dan mempererat kerjasama dengan 

pihak / lembaga yang lebih berkompeten di bidang ketunanetraan atau 

pihak lain yang dapat diajak menjalin kerjasama. 

c. Hendaknya menambah sarana prasarana yang dibutuhkan oleh siswa 

tunanetra untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 
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3. Kepada Siswa Awas  

a. Hendaknya selalu memberikan bantuan kepada temannya (Siswa 

Tunanetra) dan tidak mencemooh kekurangan mereka. 

b. Hendaknya membantu mereka (Siswa tunanetra) dalam belajar. 

4. Kepada Siswa Tunanetra 

a. Tanamkanlah sifat percaya diri, serta tetap bersemangat dan rajin 

belajar. 

b. Bertanyalah kepada guru atau teman mengenai pelajaran yang belum 

dipahami atau tugas-tugas mata pelajaran lainnya. 

  

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT tuhan pencipta sekalian 

alam yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Tidak ada 

yang sempurna di dunia ini, demikian juga halnya dengan penulis skripsi, 

penulis sadar masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, masukan, 

kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna 
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METODE PENGUMPULAN DATA 

 

 

 

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam 

mengdakan observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis membuat persiapan 

atau pedoman berupa garis besar. Adapun pedoman-pedoman yang penulis   

gunakan tersebut adalah : 

A. Pedoman Observasi. 

1. Letak geografis MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

2. Struktur Organisasi MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

3. Tata bagunan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki. 

 

B. Pedoman Wawancara. 

1. Wakil Kepala Urusan Kurikulum 

a. Kurikulum yang digunakan bagi siswa tunanetra di MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

b. Dasar penyusunan kurikulum di MAN Maguwoharjo Sleman. 

c. Fungsi dan Tujuan Kurikulum di MAN Maguwoharjo Sleman. 

d. Metode Pengelolaan / Manajemen Pembelajaran yang dilaksanakan di 

MAN Maguwoharjo Sleman. 
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2. Guru Pembimbing Siswa Tunanetra. 

a. Jumlah buku bidang study penunjang pembelajaran siswa tunanetra. 

b. Sarana prasarana siswa tunanetra. 

c. Kendala siswa tunanetra dalam pembelajaran. 

C. Dokumentasi. 

1. Letak Geografis dan tata bangunan MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta. 

2. Sejarah berdiri dan perkembangannya. 

3. Visi, misi dan tujuan MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

4. Struktur oraganisasi dan tugas masing-masing. 

5. Sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki. 

6. Keadaan guru, siswa dan tenaga administrasi. 

7. Jumlah buku diperpustakaan secara keseluruhan. 

 

 

Yogyakarta, 29 Februari 2007 

      Penulis 

 

 

 

     Johandri 
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