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MOTTO 
 
 

 
 
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. Dan apa bila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra’d :11).* 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
*  Pangeran Al-Walid bin Thalal din Aziz Ali Sa’ud, Al-Qur’an Al-Karim dan 

Terjemahanya kedalam Bahasa Indonesia, (Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan Pada 
Kementrian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam di Riyadh-Saudi Arabiya : 1971), 
hlm.370 
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ABSTRAKSI 
 

Judul skripsi ini adalah “Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam 
Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman 
Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha-usaha 
yang dilakukan guru bimbingan konseling dalam membantu meningkatkan sikap 
positif (kepercayaan diri) pada siswa tunanetra di  MAN Maguwoharjo Sleman 
Yogyakarta. Penelitian ini semoga dapat memberi kontribusi pemikiran tentang 
wacana keilmuan bimbingan dan konseling serta menjadi kontribusi bagi 
pengembangan dan kelanjutan terhadap pelayanan bimbingan khususnya dalam 
membantu siswa tunanetra agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi di dalam 
kehidupan sekolah yang menggunkan sistim pendidikan inklusif. 

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah dua guru 
bimbingan konseling yaitu bapak Ruba’i dan Ibu Yuni Heru Kusumawardani, satu 
guru pembimbing yaitu Ibu Mardinah, dan enam siswa tunanetra yang ada di 
MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi objek dalam 
penelitian di sini adalah bagaimana upaya yang dilakukan guru bimbingan 
konseling serta guru pembimbing dalam membantu meningkatkan kepercayaan 
diri siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Adapun analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, langkahnya 
setelah data terkumpul baik yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan 
observasi, kemudian data-data itu disusun, dan kemudian data tersebut dianalisa 
dan dijelaskan. 

Hasil dari penelitian ini adalah mengenai bimbingan yang diberikan kepada 
siswa khususnya siswa tunanetra yang memakai sistem pendidikikan inklusif 
merupakan bantuan yang diperlu bagi siswa tunanetra untuk membantu 
meningkatkan kepercayaan dirinya, karena kepercayaan diri merupakan aspek 
penting untuk mengaktualisasikan potensi dirinya khususnya bagi siswa tunanetra 
yang memiliki keterbatasan dalam indera penglihatannya. Sedangkan upaya guru 
bimbingan konseling dan guru pembimbing siswa tunanetra dalam meningkatan 
kepercayaan dirinya yaitu melalui bimbingan kelompok yang meliputi bimbingan 
belajar kelompok, bimbingan individu, bimbingan latihan penembangan diri dan 
guru pembimbing selalu menanaman rasa percaya diri pada siswa tunanetra. 
Sedangkan hasil dari upaya peningkatan kepercayaan diri tersebut siswa mampu 
menerima kondisinya tersebut tanpa memandang kekuranganya dan mensyukuri 
semua yang telah diberikan Allah SWT, dengan bimbingan  tersebut siswa 
tunanetra sangat terbantu dan terdorong untuk selalu tetap belajar meski memiliki 
kekurangan dalam segi fisik sehingga dengan adanya bimbingan itu dapat 
membantu meningkatkan kepercayaan dirinya mereka khususnya dalam belajar. 

 
Kata Kunci : Bimbingan dan kepercayaan diri pada siswa tunanetra 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memberikan pengertian, pemahaman dan batasan-batasan maksud 

dari judul skripsi, maka penulis memandang perlu terlebih dahulu menjelaskan 

tentang beberapa istilah yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut :  

1. Upaya 

Upaya adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud. 1 

Sedangkan upaya yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu usaha yang 

dilaksanakan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan kepercayaan 

diri pada siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo SlemanYogyakarta. 

2. Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan konseling adalah konselor sekolah (guru konselor) 

atau tenaga ahli pria atau wanita yang memperoleh pendidikan khusus dalam 

bimbingan konseling di perguruan tinggi, yang mencurahkan seluruh 

waktunya pada layanan bimbingan, serta memberikan layanan bimbingan 

kepada siswa dan menjadi konsultan bagi staf sekolah dan orang tua.2 

Adapun yang dimaksud guru bimbingan konseling di sini adalah 

seorang tenaga ahli konselor atau guru pembimbing baik pria atau wanita 

                                                 
1 W.J.S. Poerwadarminta., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), 

hlm. 1132  
2 W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan, (Jakarta : PT Gramedia 

Widiasarana, 1997), hlm. 184. 
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yang bertugas sebagai guru pembimbing yang memberikan layanan 

bimbingan kepada siswa khususnya siswa tunanetra serta menjadi konsultan 

bagi staf sekolah dan orang tua siswa di MAN  Maguwoharjo 

SlemanYogyakarta.  

3. Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Meningkatkan berasal dari kata “tingkat” yang berarti tahap atau fase, 

mendapat imbuhan berubah menjadi meningkat yang berarti suatu usaha atau 

upaya untuk maju. Meningkatkan berarti menaikkan (derajat, taraf) 

memperhebat (produksi), mempertinggi.3 

Kepercayan diri adalah sikap positif seseorang individu yang 

memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap 

diri sendiri maupun terhadap lingkungan/situasi yang dihadapinya.4 

Adapun yang dimaksud meningkatkan kepercayaan diri di sini adalah 

menumbuhkan sikap positif yang memampukan dirinya untuk 

mengembangkan penilaian positif (kepercayaan diri) dengan memberikan 

bimbingan khusus yang sifatnya positif kepada siswa tunanetra di sekolah 

MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

3. Siswa Tunanetra 

Tunanetra terdiri dari duak kata Tuna dan Netra. Menutut Kamus 

Umum Bahasa Indonesia Tuna berarti rusak, luka, kurang tidak memiliki 

                                                 
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta, Balai 

Pusraka, 1989), hlm. 950. 
4 http://www.psikologi.com/DEWASA/161002. htm, diakses 12 Juni 2008 
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sedangkan netra berarti mata, sehingga tunanetra dapat diartikan rusak 

matanya atau luka matanya atau tidak memiliki mata yang berarti buta kurang 

dalam penglihatannya.5 

Sedangkan Siswa tunanetra yang dimaksud di sini adalah peserta didik 

yang mengalami ketunaan pada indera visualnya sehingga penyandang tidak 

dapat melihat baik buta total maupun low vision, yang bersekolah di MAN 

Maguwoharjo Sleman  Yogyakarta pada tahun pelajaran 2008/2009. 

5 MAN  Maguwoharjo SlemanYogyakarta 

MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta merupakan suatu lembaga 

pendidikan Islam yang bersifat formal setaraf dengan sekolah lanjut tingkat 

atas, berstatus negeri di bawah naungan Departemen Agama yang 

beralamatkan di dusun Tajem Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. 

Dalam pembahasan ini MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta merupakan 

sekolah yang menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif sehingga siswa 

awas dan siswa tunanetra berhubungan secara langsung dan dalam belajar pun 

juga dicampur.  

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud 

secara keseluruhan dengan Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam 

Meningkakan Kepercayaan Diri pada Siswa Tunanetra dalam penelitian ini 

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau guru 

pembimbing dalam membantu menumbuhkan sikap positif (kepercayaan diri) 
                                                 

5 W.J.S. Poerwadarminta., Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm..1126. 
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pada siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta melalui 

bimbingan khusus, dengan memalui bimbingan tersebut dapat membantu siswa 

tunanetra menumbuhkan kepercayaan dirinya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Aspek psikologis seorang individu atau siswa yang terbebani dengan 

berbagai masalah akan berkembang menjadi individu yang memiliki pribadi 

abnormal. Pribadi abnormal seperti seorang siswa kurang dapat menyesuaikan 

diri dengan pertumbuhan dan perkembangannya serta tidak dapat menerima apa 

yang telah dicapai. Adanya tekanan-tekanan lingkungan misalnya dari orang tua, 

teman sebaya dan masyarakat yang lebih luas, serta dirinya tidak dapat 

menyesuaikan dengan teman-teman yang ada, dari semua itu akan mengarah pada 

tingkah laku menyimpang yang pasif atau aktif. Penyimpangan pasif atau 

pengunduran diri adalah tingkah laku yang menunjukkan adanya kecenderungan 

individu mudah putus asa dan merasa tidak aman sehingga menarik dirinya dari 

kegiatan dan takut memperlihatkan usaha-usahanya atau merasa malu dirinya 

ketika berada dihadapan orang lain, tidak percaya diri atau rendah diri. Remaja 

yang mengalami masalah jenis ini cenderung tertarik pada kesenangan yang 

sifatnya menyendiri, apatis terhadap kegiatan yang ada di lingkungannya, 

menghindari diri dari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kontak dengan orang 

lain. Perasaan sangat peka dan mudah terluka, cepat tersinggung dan membesar-
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besarkan kekurangannya sendiri, ada rasa khawatir terhadap dirinya sendiri, 

dengan demikian remaja yang bermasalah jenis ini sering melamun mengenai 

keadaan dirinya sehingga rasa tidak percaya diripun bisa terjadi.6 

Kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian manusia yang berfungsi 

penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Tanpa adanya 

kepercayaan diri maka banyak masalah yang akan timbul pada diri manusia.7 

Perkembangan fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian 

pada diri manusia. Gangguan fisik anak mempengaruhi penampilan dan tingkah 

laku anak dan kedua aspek ini mempengaruhi konsep diri anak. 

Kerusakan/kecacatan fisik yang dialami individu akan mempengaruhi dirinya 

sehingga dapat mengganggu dalam kegiatan seperti kegiatan belajar, serta reaksi 

dengan orang-orang disekitar. Dari semua itu akan mempengaruhi kepercayaan 

diri ketika berhadapan dengan orang lain dan sering menimbulkan rasa malu yang 

diakibatkan dari kerusakan fisik yang dialaminya, seperti orang yang mengalami 

kerusakan pada indra penglihatanya (tunanetra). 

Anak yang terlahir dalam keadaan cacat fisik cenderung pesimis dalam 

memandang kehidupan mereka di masa depan seperti anak yang mengalami 

ketunanetraan, sehingga membuat mereka minder dalam bergaul antara sesama 

                                                 
6 Andi Mapiare, Psikologi Remaja, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 189-193. 
7 Tina Afiatin dan Sri Mulyani Martaniah, Peningkatan kepercayaan diri Remaja  Melalui 

Konseling Kelompok, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, Jurusan Psikologi UGM, Nomor 6 
Tahun III 1998, hlm. 66. 
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temannya, padahal anak-anak yang menderita cacat  ini tidak jauh berbeda dengan 

anak-anak yang terlahir dalam kondisi normal.  

Membahas tentang tunanetra, mereka memiliki hak dan kesempatan yang 

sama untuk memperoleh pendidikan dalam mengembangkan kemampuan 

sebagaimana anak normal (awas) lainnya, sehingga pendidikan merupakan salah 

satu sarana untuk mengembangkan segenap kemampuannya dan potensi dirinya 

maka kepercayaan diri akan timbul dengan kemampuan yang telah dimilikinya 

tesebut. Para tunanetra juga manusia atau hamba Allah SWT, akan tetapi karena 

gangguan, hambatan dan kekuranggannya maka mereka membutuhkan bantuan 

dan pertolongan untuk bisa mengembangkan potensi dirinya agar mereka 

merasakan hidup layaknya orang normal (awas).  

Kehadiran tunanetra tidak mengenal sekat suku, bangsa, agama, golongan, 

ras atau status. Mereka hadir tanpa harus memberikan tanda-tanda khusus 

sebagaimana layaknya fenomena lainnya. Menyikapi keadaan tersebut, sebaiknya 

tidak perlu mempersoalkan perihal ia hadir dengan keterbatasan fungsi 

penglihatan, tetapi perlu dipikirkan bantuan apa yang dapat diberikan agar mereka 

merasa percaya diri dan menerima keadaanya tersebut. Maka dari itu penanaman 

kepercayaan diri dan bimbingan sangatlah diperlukan bagi tunanetra dalam 

mengembangkan potensi dirinya. 

Guru bimbingan konseling merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan bagi para siswa 
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khususnya siswa tunanetra secara totalitas di lingkungan sekolah. Bimbingan 

konseling sangat diperlukan untuk dapat membantu individu atau sekelompok 

individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupan sekolah 

agar tercapai kesejahteraan hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah 

SWT. Dengan adanya bimbingan bagi siswa tunanetra di sekolah diharapkan 

dapat membantu siswa tunanetra untuk dapat mengaktualisasikan diri dan dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya secara optimal sehingga tercapai prestasi 

belajar yang baik dan siswa tunanetra dapat merasa percaya diri meskipun 

memiliki kekurangan pada indera penglihatannya. 

Maka dari itu guru bimbingan konseling atau guru pembimbing 

diharapkan dapat memberikan bimbingan untuk siswa khususnya siswa tunanetra 

agar siswa tersebut mampu untuk menyelesaika masalah-masalah yang 

dihadapinya. Pelayanan bimbingan merupakan salah satu bentuk layanan yang 

bersifat pendekatan pribadi maupun kelompok. Dengan bimbingan ini di 

harapkan sebagai proses mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa 

tunanetra sehingga membantu agar siswa tunanetra tumbuh percaya diri di 

lingkungan sekolahnya khususnya sekolah yang memakai sestem pendidikan 

inklusif.  

MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta merupakan sekolah yang sejajar 

dengan Sekolah Menengah Umum lainnya yang terletak di dusun Tajem 

Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Di sekolah ini tidak hanya menerima 
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siswa normal (awas) saja melainkan menerima siswa yang mengalami ketunaan 

pada indera penglihatannya (siswa tunanetra). Dengan demikian di lingkungan 

sekolah ini akan terjadi hubungan interaksi antara siswa awas dan siswa 

tunanetra. Dalam belajar siswa tunanetra juga mendapatkan pelajaran yang sama 

dengan siswa awas lainnya, bila dalam pembelajaran siswa tunanetra dicampur 

dengan siswa awas, maka siswa tunanetra akan mengalami kesulitan dalam 

belajar atau menerima informasi pelajaran yang diberikan oleh guru dan 

kemungkinan siswa tunanetra jika tidak ada yang membantu dalam mengatasi 

masalah tersebut akan menimbulkan siswa tunanetra mempunyai perasaan 

kekawatiran atau takut jikalau nantinya tidak dapat berhasil dalam mencapai 

studinya seperti siswa awas lainnya sehingga perasaan kurang percayaan diri pun 

akan timbul. Untuk itu sekolah tersebut memberikan bimbingan khusus kepada 

siswa tunanetra yang mengalami berbagai kesulitan baik dalam belajar maupun 

masalah yang berhubungan dengan pribadi siswa tunanetra, maka dari itu penulis 

menarik untuk melakukan penelitian di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

Alasan saya tertarik meneliti di MAN Maguwoharjo karena di sana merupakan 

sekolah campuran yaitu antara siswa awas dan siswa tunanetra, yang mana bagi 

siswa tunanetra sendiri jika tidak mampu menyesuaikan dengan lingkunganya 

tersebut dapat membuat menarik diri dari pergaulannya atau membuat dirinya 

minder tidak percaya diri sehingga perlu untuk diberikan bimbigan, maka penulis 
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tertarik untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling agar 

mereka siswa tunanetra bisa lebih percaya diri. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan 

di muka, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitiannya sebagai berikut :  

Bagaimana upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam 

membantu meningkatkan sikap positif (kepercayaan diri) pada siswa tunanetra di 

MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta pada tahun ajaran 2008/ 2009 ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan mendeskripsikan usaha-

usaha yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam membantu 

meningkatkan sikap positif (kepercayaan diri) pada siswa tunanetra di  MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang 

bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri pada 

siswa tunanetra.  
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b. Secara praktis, sebagai rujukan bagi guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri pada siswa tunanerta agar 

dalam menjalankan layanan bimbingan secara efektif dan optimal di MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, skripsi yang berkaitan 

dengan Upaya Bimbingan Konseling dalam Meningkatan Kepercayaan Diri pada 

Siswa Tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman Maguwoharjo Depok belum ada 

yang membahas sebagai bahan penelitian lapangan di jurusan Bimbingan 

Konseling Islam. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana usaha 

bimbingan konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri pada siswa tunanetra 

di MAN Maguwoharjo Sleman Maguwoharjo Depok Yogyakarta. 

 Adapun hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai tinjauan seperti 

skripsi yang disusun oleh Ahmad Iksanuddin, Fakultas Tarbiyah jurusan 

Pendidikan Agama Islam tahun 2001, dengan judul “Usaha-usaha Bimbingan dan 

Konseling dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMA Muhammadiyah I 

Simo Boyolali”, di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bentuk-bentuk 

kenakalan siswa, usaha-usaha dalam menanggulangi kenakalan siswa beserta 
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terapinya serta faktor penghambat dalam pelaksanaan BK di SMU 

Muhammadiyah I Simo Boyolali.8 

Skripsi saudari Siti Murtaningsih, Fakultas Tarbiyah jurusan 

Kependidikan Islam tahun 2002 dengan judul “Peran Guru BK dalam Pembinaan 

Siswa di MAN 2 Yogyakarta”, dalam penelitian ini membahas tentang peran guru 

BK dalam pembentukan kedisiplinan terhadap siswa agar berprestasi dan 

menciptakan suasana sekolah yang kondusif sehingga memperlancar proses 

pembelajaran di sekolah.9 

 Skripsi saudari Mawadaturrohmah Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam tahun 2003 dengan judul “Pola Asuh dan Kematangan Sosial 

Anak Cacat Mental Ringan” (Studi pada tiga keluarga di Dusun Surobayan, 

Tirtorahayu, Galur Kulonprogo), yaitu suatu penelitian lapangan yang membahas 

tentang bentuk atau model pengasuhan yang dilakukan oleh tiga orang tua dalam 

mendidik, merawat, dan mengasuh anaknya yang mengalami keterbelakangan 

mental dalam upaya mencapai kematangan sosial, khususnya pada tiga keluarga 

di Dusun Surobayan Tirtorahayu Galur Kulonprogo.10 

                                                 
8Ahmad Iksanuddin, 2001, usaha-usaha Bimbingan dan konseling dalam Menanggulangi 

kenakalan siswa di SMA Muhammadiyah I Simo Boyolali. Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas 
Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

9 Siti Murtaningsih, 2002, Peran Guru BK dalam Pembinaan Siswa di MAN 2 Yogyakarta. 
Skripsi tidak di terbitkan, fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. 

10 Mawadaturrohmah, 2003, Pola Asuh dan Kematangan Sosial Anak Cacat Mental Ringan” 
(Studi pada tiga keluarga di Dusun Surobayan, Tirtorahayu, Galur Kulonprogo), Skripsi tidak di 
terbitkan, Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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Skripsi yang disusun oleh saudari Haryanti, Fakultas Tarbiyah jurusan 

Pendidikan Agama Islam tahun 2000 dengan judul ”Pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling di SMU Islam I Yogyakarta sebagai bentuk sinergi antara guru agama 

Islam dengan guru Bimbingan dan Konseling. Di dalam skripsi tersebut 

menjelaskan tentang kedudukan Guru Agama Islam yang sejajar dengan guru BK 

dalam hubungan kerja/koordinasi. Tetapi secara kelembagaan formal tugas 

pembimbing diemban oleh Guru BK, sehingga dalam hal ini guru BK merupakan 

koordinasi kegiatan pendidikan, sedangkan guru agama Islam sebagai penyangga 

moral dalam hal ini bukan sebagai sub ordinat melainkan menjalankan fungsi 

pembimbing bersama atas koordinasi guru BK.11 

 Skripsi saudari Anik Rahmawati, Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan 

Penyuluham Islam, tahun 2001 yang berjudul “Pembinaan Agama Bagi Tunanetra 

di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta” yang 

membahas tentang pelaksanaan pembinaan agama bagi tunanetra di yayasan 

kesejahteraan tunanetra Islam Yogyakarta yang berupa pengajian ba’da subuh 

setiap hari selasa, kamis dan sabtu, seni baca Al-Quran Braille setiap hari rabu 

ba’da magrib dan tadarus Al-Quran Braille setiap hari (kecuali hari rabu dan 

kamis) dilihat dari segi subjek, materi, metode dan sarananya.12 

                                                 
11  Haryanti, 2000, Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMU Islam I Yogyakarta 

sebagai bentuk sinergi antara guru agama Islam dengan guru Bimbingan dan Konseling, Skripsi tidak 
di terbitkan, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  

12  Anik Rahmawati, 2001, Pembinaan Agama Bagi Tunanetra di Yayasan Kesejahteraan 
Tunanetra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Dakwah jurusan 
Bimbingan Penyuluham Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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Sejauh yang penulis ketahui, skripsi yang berkaitan dengan upaya guru 

bimbingan konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri pada siswa tunanetra 

belum ada sebagai bahan penelitian lapangan di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakartra. Oleh karena itu penulis ingin meneliti dan mengetahui usaha-usaha 

guru Bimbingan Konseling dalam membantu meningkatkan kepercayaan diri 

pada siswa tunanetra yang berada di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

 

F. Kerangka Teoritik 

1. Tinjauan Bimbingan Konseling 

Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang 

terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya agar tercapi kemampuan untuk dapat memahami diri (self 

Understading), kemampuan untuk menerima dirinya (self Acceptance), 

kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self realization) sesuai dengan 

lingkungan, baik keluarga sekolah maupun masyarakat dan bantuan ini 

diberikan oleh orang yang memiliki keahlian dalam pengalaman khususnya 

dalam bidangnya tersebut.13 

Istilah bimbingan konseling sebagaimana digunakan dalam literature 

profesional Indonesia merupakn terjemahandari kata Guidence dan Conseling. 

Menurut Crow &Crow bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh 
seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang 

                                                 
13 Dewa Ketut Sukardi, bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah, (Surabaya : Usaha 

Nasional, 1983), hlm.74 
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memadai dan berlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk 
membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan 
pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung 
bebanya sendiri.14 

 
Menurut Stoops bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus 

dalam membantu perkembangan individu untuk mecapai kemampuannya 
secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar besarnya baik 
bagi diri maupun masyarakat. 

 
Dari kedua kedua pengertian diatas penulis dapat menyimpulakan 

bahwa bimbingan merupakam suatu proses bantuan yang diberikan kepada 

seseorang dengan tujuan agar orang yang dibimbing mampu menyelesaikan 

permasalahn hidupnya sehingga mereka mampu mengembangkan dan 

menentukan langkah dan sikapnya sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Adapun unsur-unsur dimbingan konseling dalam proses konseling 

meliputi :                                                                                                                           

1. Konselor atau pembimbing atau orang yang memberikan layanan 

bantuan dalam proses konseling. Dalam proses penyelesaian suatau 

masalah, konselor yang bukan orang biasa melainkan orang yang 

profesional dalam manangani suatu masalah. Adapun karakteristik 

kepribadian konselor adalah ; bermain, bertaqwa, menyenagi manusia, 

komunikator yang terampil, memiliki ilmu dan wawasan tentang 

manusia, fleksibel, tenang, sabar, menguasi ketrampilan teknik, 

memahami etika profesi, empati, jujur, menghargai, empati, 

                                                 
14 Prayino dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta : Renika Cipta, 

1994), hlm. 94 
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memahami, menerima, hangat, fasilitator, motivator, konsisten dan 

tanggung jawab.15 

2. Klien semua individu yng diberikan bantuan profesional oleh seorang 

konselor atas permintaan dia sendiri atau atas permintaan orang lain. 

ada klien yang datang atas kemauan sendiri, karena dia membutuhkan 

bantuan. Klien sadar bahwa dalam dirinya ada suatu kekurangan atau 

masalah yang memerlukan bantuan seorang ahli.dalam konseling 

berhasil atau tidaknya ditentukan oleh tiga hal yaitu kepribadian klien, 

harapan klien dan pengalaman atau pribadi klien. Dalam hal ini klien 

yang dimaksud adalah siswa tunanetra. 

3. Masalah. Hal atau sesuatu yang dibahas dalam proses konseling. 

Biasanya hal tersebut berkaitan dengan masalah yang dihadapi seorang 

siswa. 

4. Media. Kata media dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti 

alamat (saran) komunikasi seperti koran, majalah, radio, film, televisi. 

Sedang menurut bahasa latin yang berarti perantara, yaitu segala 

sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai suatau tujuan tertentu. 

Media konseling yang dimaksud di sini yaitu segala sesuatu baik itu 

                                                 
15 Sofyan Willis, Konseling individu teori dan Praktek, (Bandung : ALFABETA, 2004), 

hlm.68-87. 
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berwujud benda, orang, tempat, dan kondisi yang dapat dijadikan 

sebagai alat guna membantu jalanya proses bimbingan. 16 

5. Metode dalam proses bimbingan terdapat dua metode yaitu langsung 

dan tidak langsung. Metode langsung yaitu pembimbing dalam 

melakukan proses bimbingan bertatap muka langsung dengan orang 

yang dibimbing baik berupa bimbingan individu maupun bimbingan 

kelompok. Sedangkan bimbingan tidak langsung yaitu metode yang 

dapat dilakukan dalam bimbingan dengan melalui suatu media, 

metode ini biasanya menggunakan media masa seperti bimbingan 

individu (surat menyuarat, telepon) bimbingan kelompok (melalui 

papan bimbingan, surat kabar, majalah, brosur, radio, televisi. 

6. Materi. Materi bimbingan yang diberikan adalah mengenai 

kepercayaan diri siswa tunanetra baik dalam belajar maupun dalam 

berinteraksi dengan teman yang awas, serta memberikan bimbingan 

kelompok maupun bimbingan individu. 

Secara umum ada dua tipe petugas bimbingan dan konseling di 

sekolah maupun madrasah: yaitu tipe profesional dan non profesional. Petugas 

bimbingan dan konseling yang profesional adalah mereka yang direkrut atau 

yang diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan 

prfofesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru bimbingan konseling 

(tidak mengajar). Petugas bimbingan konseling profesional direkrut atau 
                                                 

16 Asmini Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya : Al Ikhlas, 1993), hlm.168 
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diangkat sesuai dengan klasifikasi keilmuan dan latar belakang pendidikan 

seperti Diploma II, III atau sarjana strata satu S1, S2 dan S3 jurusan 

bimbingan konseling atau berdasar keilmuan (profesinya). Bimbingan dan 

konseling mencurahkan sepenuh waktunya pada pelayanan bimbingan dan 

konseling (tidak mengajar materi pelajaran) atau disebut juga full time 

guidsnce and conseling. Sedangkan petugas bimbingan konseling atau guru 

bimbingan konseling non-profesional adalah mereka yang dipilih dan 

diangkat tidak berdasarkan keilmuan atau tidak berdasarkan profesi. 17 

Menurtu Bimo Walgito dalam buku bimbingan dan penyuluhan di 

sekolah ada dua kemungkinan yang dapat menjadi pembimbing di sekolah 

yaitu : 

a. Pembimbing di sekolah dipegang oleh orang yang khusus dididik menjadi 

konselor, jadi merupakan tenaga khusus untuk mengerjakan pekerjaan itu 

dengan tidak menjabat pekerjaan lain. 

b. Pembimbing di sekolah dipegang oleh guru pembimbing (teacher 

conselor), yaitu guru di samping menjabat guru menjadi pembimbing di 

sekolah. Jadi di samping menjabat guru di sampiri jabatan pembimbing 

yaitu tugas pembimbing selain menjadi konselor juga mengajar dikelas. 

Kalau dilihat dari kemungkinan di atas masing-masing mempunyai 

segi keuntungan, tetapi ada segi kelemahannya juga. 

                                                 
17 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta :PT Raja Gravindo 

Persada, 2007), hlm.115 
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Kalau pembimbing di sekolah dipegang oleh seorang pembimbing 

atau konselor yang khusus, maka : 

Keuntungan-keuntungannya: 

1) Adanya kemungkinan bagi pembimbing untuk memusatkan segala 

perhatiaannya dan kemampuan khusus pada soal-soal bimbingan, terlepas 

dari kewajiban mengajar. 

2) Perhatian bimbingan dapat menyeluruh meliputi seluruh kelas dan seluruh 

anak dengan perhatian yang sama. 

3) Anak dapat secara bebas menyatakan segala sesuatu kepada pembimbing, 

karena tidak adanya prasangka di dalam menyatakan problemnya, tidak 

terhalang tentang soal nilai di mana soal ini adalah merupakan hal yang 

penting bagi anak. Ini disebabkan karena pembimbing tidak secara 

langsung berhubungan dengan nilai anak-anak. 

Kelemahan-kelemahannya : 

1) Pembimbing tidak mempunyai alat yang praktis untuk dapat mengadakan 

hubungan yang secara menyeluruh dengan anak-anak, hal ini merupakan 

kepincangan, yang sebenarnya pembimbing harus mengadakan hubungan 

dengan anak-anak. Tetapi kelemahan ini dapat diatasi dengan mengadakan 

jam-jam tertentu untuk mengadakan bimbingan kelompok ke kelas. 

2) Kadang-kadang keadaan bersifat kaku, karena sering lebih menitik 

beratkan kepada struktur dari pada soal fungsi. 
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3) Kalau pembimbing dipegang oleh tenaga yang khusus maka soal ini 

membutuhkan waktu yang lama untuk mendidiknya, sehingga hal ini 

sedikit banyak akan menghambat terlaksananya bimbingan dan konseling 

di sekolah, yang pada saat ini membutuhkan pembimbing yang segera. 

Kalau pembimbing dipegang oleh guru pembimbing, maka : 

Keuntungan-keuntungannya :  

1) Guru mempunyai alat yang praktis untuk mengadakan pendekatan 

terhadap anak-anak, sehingga dengan demikian dapat melihat keadaan 

anak-anak dengan lebih seksama dan dalam kelas guru pembimbing dapat 

mengatasi anak yang sebenarnya. 

2) Karena situasi menjadi luwes, setiap waktu guru dapat bertindak sebagai 

pembimbing. 

3) Kebutuhan guru pembimbing akan segera dapat dipenuhi, hal ini dapat 

ditempuh dengan “job training” bagi guru-guru. 

Kelemahan-kelemahannya : 

1) Karena guru berhubungan dengan soal mata pelajaran, dan ini 

berhubungan langsung dengan soal nilai, maka anak-anak kurang terbuka 

untuk menyatakan problemnya, lebih-lebih mengenai staf pelajaran. 

2) Tanpa disadari adanya kemungkinan guru pembimbing akan lebih 

menekankan kepada kelas-kelas yang diajarnya, melebihi dari kelas-kelas 

yang lain. 
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3) Dengan tambahnya tugas baru, itu berarti menambah beban pertanggung 

jawaban dari guru. 

4) Jalannya bimbingan adanya kemungkinan terjadi secara simpang siuran.18 

Setelah melihat adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas 

timbullah suatu pertanyaan bentuk manakah merupakan bentuk sebaik-

baiknya. Ada suatu hal yang ideal apabila di dalam suatu sekolah kedua 

petugas itu ada, yaitu baik konselor maupun guru pembimbing. Dengan 

keadaan ini pada umumnya guru pembimbing dapat memberikan bantuan 

kepada pembimbing terutama di dalam kesulitan-kesulitan mengenai masing-

masing mata pelajaran, dalam hal mana di dalam segi ini guru pembimbing 

akan mempunyai segi keunggulan, karena lebih nendalami dalam bidang 

sendiri.19 

Konselor sekolah dasar banyak mengfokuskan pada kegiatan 

kerjasama dengan staf pengajar untuk menciptakan lingkungan psikologis 

yang sehat untuk anak-anak di sekolah. Konselor sekolah menengah atau 

madrasah banyak menghabiskan waktunya dengan anak-anak, baik secara 

individu maupun kelompok.  Konselor sekolah menengah mengfokuskan pada 

                                                 
18 Umar Sartono, Bimbingan dan Penyuluhan, (Bandung : Pustaka setia, 1998), hlm. 46. 
19 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta : Andi Offset, 1995). 

hlm. 34. 
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perencanaan karir dan studi di perguruan tinggi, masalah antara hubungan 

pribadi, masalah keluarga dan masalah identitas pribadi.20 

Sedangkan  menurut W.S Winkel guru bimbingan konseling adalah 

tenaga ahli pria atau wanita yang mendapat pendidikan khusus dalam 

bimbingan dan konseling, secara ideal berijazah sarjana dari IKIP, jurusan 

bimbingan dan penyuluhan, atau jurusan yang sejenisnya.21 

Dalam buku Pengantar Kurikulum SMA 1984 yang dikutip oleh W.S. 

Winkel  dalam buku bimbingan dan konseling di Institut Pendidikan 

disebutkan bahwa koordinator bimbingan dan penyuluhan atau konselor 

berkedudukan sebagai tenaga bimbingan ahli yang diserahi tugas menyusun 

program bimbingan serta mengkoordinasi seluruh kegiatan bimbingan, selain 

itu guru bimbingan dan konseling berkedudukan sebagai tenaga bimbingan 

yang ikut melaksanakan program bimbingan.22 

Tenaga bimbingan utama yaitu konselor sekolah. Konseling sekolah 

adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di 

perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada layanan 

bimbingan. Bagi seorang konselor pelayanan bimbingan menjadi profesi. 

                                                 
20  Ahmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Bidang Latar Kehidupan, 

(Jakarta : Refika Aditama, 2006). hlm. 83 
21  Djamaludin Ancol dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islam : Solusi atas  Problem-

problem Psikologi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 63 
22 W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan, hlm. 182 
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Tenaga ini memberikan layanan-layanan bimbingan kepada para siswa dan 

menjadi konsultan bagi staf sekolah dan orang tua siswa.23 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembahasan nantinya peneliti akan menggunakan kedua-duanya yaitu guru 

pembimbing dan guru konselor (guru bimbingan konseling). Guru bimbingan 

konseling yang dimaksud adalah seorang guru konselor yang bertugas 

memberikan layananan bimbingan konseling dan tidak mengajar mata 

pelajaran lain atau seorang konselor yang profesional yang memperoleh 

pendidikan khusus di perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana di 

bidang bimbingan konseling atau melalui pelatihan khusus berdasarkan 

keilmuan dan profesi. Sedangkan guru pembimbing yang peneliti maksud 

adalah guru pembimbing yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan 

bagi siswa tunanetra yang juga telah memperoleh gelar sarjana berdasarkan 

keilmuan dan profesinya.   

Adapun tugas dari guru bimbingan  konseling adalah sebagai berikut : 

a) Memahami konsep-konsep bimbingan konseling, serta ilmu bantu lainnya. 

b) Memahami karakteristik pribadi siswa, khususnya tugas-tugas 

perkembangan siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. 

c) Mensosialisasikan (memasyarakatkan) program layanan bimbingan dan 

konseling. 

d) Merumuskan program layanan bimbingan konseling. 
                                                 

23 Ibid, hlm.184 
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e) Melaksanakan program layanan bimbingan, yaitu layanan dasar 

bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individu, dan layanan 

dukungan sistem. Dalam hal ini, guru pembimbing dituntut untuk 

memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam melaksanakan layanan-

layanan : orientasi, informasi, bimbingan kelompok, konseling individu 

maupun kelompok, dan pembelajaran. 

f) Mengevaluasi program hasil (perubahan sikap dan perilaku siswa, baik 

dalam aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir). 

g) Menindaklanjuti (follow up) hasil evaluasi. Kegiatan tindak lanjut ini 

mungkin bisa berbentuk : usaha perbaikan/penyempurnaan program, 

peningkatan kualitas layanan, pemahaman fasilitas, dan penyampaian 

informasi hasil evaluasi kepada pihak terkait di sekolah. 

h) Menjadi konsultan bagi guru dan orang tua siswa. Sebagai konsultan dia 

berperan untuk menolong mereka, melalui pemberian informasi, 

konsultasi, atau dialog tentang  hal siswa. Dengan kegiatan ini, guru dan 

orang tua diharapkan dapat membantu siswa dalam rangka 

mengembangkan dirinya secara optimal. Konsultasi dengan guru dapat 

menyangkut : motivasi belajar siswa, tingkah laku siswa, kebiasaan 

belajar siswa, dan pengelolaan kelas. 

i) Bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait. 

j) Mengadministrasikan program, layanan bimbingan 
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k) Mengaplikasikan pribadi secara matang, baik menyangkut aspek 

emosional, sosial maupun moral spiritual. Berdasarkan temuan penelitian, 

sifat pribadi konselor atau guru pembimbing yang disenangi siswa adalah: 

baik hati/ramah, mau membantu memecahkan masalah siswa, 

bertanggung jawab, tidak pilih kasih/adil, berwawasan luas, memahami 

psikologi, kreatif, disiplin, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

l) Memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa mengembangkan 

model layanan bimbingan, seiring dengan kebutuhan dan masalah siswa, 

serta pengembangan masyarakat (sosial-budaya dan masalah industri). 

m) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatannya kepada kepala 

sekolah.24 

2. Pengertian Tunanetra 

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang 

yang tidak dapat melihat atau buta. Pengertian tunanetra tidak saja mereka 

yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas 

sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari, 

terutama dalam belajar. Jadi anak-anak dengan kondisi penglihatan yang 

                                                 
24 Syamsul Yusuf dan  Suntika Nurikson, Landasan bimbingan dan konseling, (Bandung : 

Rosdakarya, 2005), hlm. 37 
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termasuk “setengah melihat”, “low vision” atau rabun adalah bagian dari 

kelompok anak tunanetra.25  

Dari penjelasan di atas, pengertian anak tunanetra adalah individu yang 

indera penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran 

penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. 

Anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi, 

sebagai berikut:26 

1) Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang 

awas. 

2). Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. 

3) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. 

4) Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan 

penglihatan.  

Dari kondisi-kondisi di atas, pada umumnya yang digunakan sebagai 

patokan apakah seorang anak termasuk tunanetra atau tidak ialah berdasarkan 

pada tingkat ketajaman penglihatannya. Untuk mengetahui ketunanetraan 

dapat digunakan suatu tes yang dikenal sebagai tes Snellen Card. Perlu 

ditegaskan bahwa anak dikatakan tunanetra bila ketajaman penglihatannya 

(visusnya) kurang dari 6/12. Artinya, berdasarkan tes, anak hanya mampu 

                                                 
25  Sunaryo Kartadinata, Psikologi Anak Luar Biasa, (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga Guru, 1996), hlm. 52. 
26 T.Sutjihati Samantri, Psikologi Anak Luar Biasa (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga Guru, 1996),  hlm. 65 
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membaca huruf pada jarak 6 meter yang oleh orang awas dapat dibaca pada 

jarak 21 meter. 

Berdasarkan acuan tersebut, anak tunanetra dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam, yaitu: 

1) Buta 

Dikatakan buta jika anak sama sekali tidak mampu menerima rangsang 

cahaya dari luar (visusnya = 0) 

2) Low Vision 

Bila anak masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi 

ketajamannya lebih dari 6/12, atau jika anak hanya mampu membaca 

headline  pada surat kabar.27 

Untuk berjalan, seorang tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu 

berwarna merah putih horizontal. Kebanyakan penyandang tunanetra 

memiliki kelebihan pada indera pendengaran dan penciuman. Dalam 

keterbatasan fisik itu, tak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki 

kemampuan luar biasa misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. 

Maka dari itu pada anak yang mengalami gangguan penglihatan atau buta 

perlu diberikannya pertolongan, pelayanan dan bimbingan khusus, pada anak 

tunanetra memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya. 

                                                 
27 T.Sutjihati Samantri, Psikologi Anak Luar Biasa,  hlm. 66. 
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Karakteristik (ciri-ciri) anak tunanetra, Adapun ciri-ciri dari anak 

tunanetra antara lain sebagai berikut:28 

1) Tidak mampu melihat  

2) Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter  

3) Kerusakan nyata pada kedua bola mata,  

4) Sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan,  

5) Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya,  

6) Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/bersisik/kering,  

7) Peradangan hebat pada kedua bola mata,  

8) Mata bergoyang terus. 

Berbagai akibat yang timbul apabila seseorang mengalami cacat 

jasmani biasanya merasa putus asa, sensitife terhadap lingkungan, pemalu, 

banyak menuntut, sering bertindak asusila dan lain-lain sehingga perasaan 

kurang percaya diri pun akan muncul,29 Tetapi semua itu tergantung pada 

masing-masing individu penderita, tidak semua mutlak setiap penderita 

mengalami sifat yang sama seperti di atas, namun kebanyakan para penderita 

cacat jasmani memiliki perasaan kurang percaya diri. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sekarang ini sudah jarang atau bahkan tidak lagi ditemukan anggapan bahwa 

ketunanetraan itu disebabkan oleh kutukan Tuhan atau Dewa. 

                                                 
28 Ibid, hlm. 66 
29 Zaenal Abidin, Pembinaan Mental Bagi Penderita Cacat Jasmani (Yogyakarta: Diskusi 

Ilmiah Dosen Tetap Tarbiyah IAIAN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 12. 
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Secara ilmiah ketunanetraan anak dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor, yaitu faktor dalam diri anak (internal) atau faktor dari luar anak 

(eksternal). Dua faktor pokok yang menyebabkan seseorang menderita 

tunanetra, yaitu: 

1. Faktor internal (dalam diri anak), misalnya : karena faktor gen, kondisi 

psikis ibu, keracunan obat, kekurangan gizi, maltunasi (kekurangan gizi 

pada tahap embrional  antara minggu ke 3-8) 

2. Faktor eksternal (diluar diri anak), misalnya : karena kecelakaan, terkena 

penyakit shipilis yang mengenai matanya  saat dilahirkan,  pengaruh alat 

bantu medis (tang)  saat melahirkan  sehingga  persyarafanya rusak, 

kekurangan vitamin A, terkena racun virus trachoma, panas badan yang 

terlalu tinggi serta peradangan mata penyakit, bakteri atau virus.30 

Akibat dari kekurang mampuan tersebut keterbatasan dari para siswa 

tunanetra ini disebabkan para siswa tunanetra menderita kesukaran dalam 

menerima rangsangan implikasi, sehingga yang mungkin timbul dari kondisi 

tersebut antara lain : 

1. Curiga terhadap orang lain 

Sikap ini muncul sebagai akibat terbatasnya orientasi lingkungan, karena 

terbatasnya orientasi lingkungan para siswa tunanetra sering harus bekerja 

keras untuk mengenal ruang dalam perkembangan yang tidak sempurna 

                                                 
30 Sunaryo Kartadinata, Psikologi Anak Luar Biasa, (Jakarata: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Direktorat Jenderal  Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Guru, 1996), hlm 53 
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dan kemampuan orientasi terganggu, maka tidak jarang para siswa 

tunanetra mengalami pengalaman sehari-hari yang mengecewakan. Ini 

membuat mereka berhati-hati padahal setiap keberhati-hatian yang 

berkelanjutan menimbulkan sikap curiga terhadap orang lain. 

2. Perasaan mudah tersinggung 

Hal ini terjadi karena keterbatasannya rangsangan visual yang diterima 

serta indra lain yang kurang baik perannya, maka untuk mengatasinya 

melalui pemberian bimbingan untuk siswa tunanetra. 

3. Ketergantungan yang berlebihan 

Para siswa tunanetra belum bisa dikatakan mandiri secara keseluruhan, 

sikap ini disebabkan faktor luar yang selalu memperoleh pertolongan dari 

orang lain dan faktor dalam yaitu tidak berusaha mengatasi persoalan 

dirinya. 

4. Rasa Rendah Diri 

Dengan keterbatasan kondisi yang dimilikinya ketika bersama atau 

dihadapkan dengan lingkungan di sekitarnya membuat siswa tunanetra 

memiliki rasa minder ketika berhadapan dengan orang yang menurutnya 

lebih mampu/awas.31 

 

                                                 
31  Munawir Yusuf, Pendidikan Tunanetra Dewasa dan Pembinaan Karir, (departeman 

Pendidikan dan Kebudayaan, derektorat Jendral Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga 
Akademik), hlm.33 
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3. Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam meningkatan Kepercayaan 

Diri  

Kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian manusia yang 

berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Tanpa 

adanya kepercayaan diri akan banyak masalah yang timbul pada diri 

individu.32 

Menurut Lugo dan Waterman yang dikutip oleh Tina Afiatin dan Sri 

Mulyani Martaniah dalam bukunya Peningkatan Kepercayaan Diri Remaja 

mengatakan bahwa  ciri-ciri orang yang percaya diri adalah kreatif yakin akan 

kemampuan dirinya, berhati-hati, mandiri, tidak mementingkan diri sendiri, 

toleran, ambisi yang normal, optimis, mampu bekerja secara obyektif, mampu 

melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab dan mampu 

merencanakan masa depan.33 

Menurut Jacinta F. Rini dari Team Psikologi, beberapa karakteristik 

atau ciri-ciri individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proposional 

antara lain:34 

a) Percaya akan kompetensi atau kemampuan diri, sehingga tidak 

membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, ataupun rasa hormat dari 

orang lain. 

                                                 
32 Tina Afiatin dan Sri Mulyani Martaniah, Peningkatan Kepercayaan Diri Remaja  hlm. 67 
33 Ibid, hlm 68 
34 Abu Al-Ghifari, Percaya Diri Sepanjang Hari, Panduan Sukss Generasi Qurani, (Bandung: 

Mujahidin Press, 2003), hlm. 6. 
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b) Tidak terdorong menunjukkan sikap konfromis demi diterima oleh orang 

lain atau kelompok. 

c) Berani menerima dan menghadapi penolakan-penolakan orang lain dan 

berani menjadi diri sendiri. 

d) Mempunyai pengendalian diri yang baik (tidak moody dan emosinya 

stabil). 

e) Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan) kegagalan, 

tergantung dari usaha sendiri dan tidak mudah menyerah pada 

nasib/keadaan serta tidak tergantung/mengharap bantuan orang lain. 

f) Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan 

situasi di luar dirinya. 

g) Mempunyai harapan yang realistik terhadap diri sendiri sehingga ketika 

harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan 

situasi yang terjadi. 

Sedangkan menurut Seligman dalam buku Emotional Intelligence 

yang ditulis oleh Daniel Goleman, yang optimisme atau yang sering disebut 

percaya diri ini berarti kerangka berfikir seseorang bagaimana orang tersebut 

memandang keberhasilan dan kegagalan mereka. 35   

Adapun usaha atau upaya peningkatan kepercayaan diri  yang 

mengalami hambatan dapat dilakukan dengan proses belajar berlatih. Dengan 

                                                 
35 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama, 2005), 

hlm. 123. 
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berlatih individu dapat mengembangkan potensi atau bakat yang telah 

dimilikinya (Peter Lautser, 1978). 36  Menurut Hurlock dalam Jurnal 

Psikilogika yang ditulis oleh Tina Afianti dan Sri Mulyani Mataniah 

menyebutkan bahwa  individu yang mengalami masalah kurang percaya diri 

memerlukan bantuan dengan program peningkatan diri dengan cara 

konseling.37 Selanjutnya Egan (1990) menyatakan dengan konseling individu 

dapat dibantu untuk memperoleh kepercayaan diri karena di dalam konseling 

individu akan memperoleh umpan balik yang saling berarti dan berguna untuk 

meningkatkan penampilannya.38 Dengan demikian menurut Tina Afiatin dan 

Sri Mulyani Martaniah bentuk konseling yang lebih tepat untuk meningkatkan 

kepercayaan diri adalah melalui konseling kelompok. 39  Melalui konseling 

kelompok akan terjadi proses interaksi antara individu satu dengan yang 

lainnya. Dalam interaksi tersebut akan di peroleh umpan balik, proses belajar 

dan berlatih perilaku baru, belajar mengekspresikan perasaan, saling 

memberikan perhatian dan bantuan serta memberikan kesempatan 

mempelajari ketrampilan sosial. 

Menurut Walgito (1993), untuk membantu individu yang kurang 

percaya diri dapat dilakukan dengan kebiasaan untuk menanamkan sikap 

percaya diri. Hal ini dapat dilakaukan dengan memberikan suasana atau 

                                                 
36 Peter Lautser, Tes Kepribadian, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm.14 
37 Tina Afiatin dan Sri Mulyani Martaniah, Peningkatan kepercayaan diri Remaja  hlm. 67 
38 Ibid, hlm 67-68 
39 Ibid, hlm 68 
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kondisi demokratis, yaitu individu tidak takut berbuat kesalahan. Dengan 

adanya suasana demokratis, individu akan dapat melakukan evaluasi diri dan 

belajar dari pengalaman. 40 

Menurut Natawijaya untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja-

remaja membutuhkan pihak lain yang mempercayainya untuk mendorong 

keberanianya dalam mengambil keputusan. Selanjutnya dinyatakan dengan 

bimbingan kelompok atau konseling kelompok merupakan salah satu upaya 

untuk memberikan bantuan pada remaja pada situasi yang membutuhkan 

doronga. Dengan demikian konseling atau bimbingan kelompok merupakan 

sarana belajar dan berlatih, serta mendapatkan suasana aman dan demokratis 

untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja.41  

Adapun teknik lain yang dapat dipakai dalam upaya peningkatan 

kepercayaan diri pada siswa tunanetra antara lain melalui:  

a. Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan ini digunakan oleh seorang pembimbing untuk membantu 

sekelompok murid dalam memecahkan suatu masalah melalui kegiatan 

kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok ini membantu mengatasi 

masalah bersama seorang individu yang menghadapi masalah dengan 

menempatkannya dalam suatu kehidupan kelompok. Hal ini dapat 

dilakukan dengan teknik-teknik yang meliputi; 

                                                 
40  L.T. Takrudin, Pribadi-Pribadi Yang Berpengaruh, (Bandung : PT.Alma’arif, 1996), hlm 

148 
41 Ibid, hlm. 69. 
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1) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan 

dengan cara mengadakan diskusi bersama kelompok klien yang 

mempunyai masalah yang sama. Diskusi kelompok dapat dipakai 

untuk membantu siswa yang tidak berani mengungkapkan 

pendapatnya. Dengan diskusi kelompok ini seorang yang sebelumnya 

tidak berani mengemukakan pendapatnya ketika sendirian, di kegiatan 

diskusi kelompok ini siswa dilatih mentalnya untuk menujukkan 

keberaniannya menyampaikan pendapatnya. Dari kegiatan kelompok 

ini seseorang akan muncul keberanian sehingga bisa membantu 

meningkatkan kepercayaan diri. 

2) Kegiatan Kelompok, yaitu  kegiatan kelompok yang dilakukan secara 

berkelompok dengan maksud memberikan kesempatan kepada 

individu atau para siswa untuk berpartisipasi secara baik. Dengan 

kegiatan kelompok dapat mengembangkan bakat dan menyalurkan 

dorongan-dorongan tertentu dan siswa memperoleh kesempatan untuk 

menyumbangkan pikirannya. Dengan demikian muncul rasa tanggung 

jawab. Siswa diberi kesempatan memimpin teman-temannya dalam 

membantu pekerjaan bersama, sehingga kepercayan diri tumbuh dan 

karenanya ia memperoleh harga diri. 

3) Karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara 

langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai 
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forumnya, sehingga dengan karyawisata ini siswa dapat menjadikan 

perasaan menjadi senang. 

4)  Organisasi Siswa, yakni bimbingan kelompok yang memberikan 

kesempatan kepada para siswa untuk belajar mengenal berbagai aspek 

kehidupan sosial, mengaktifkan siswa dalam berorganisasi agar dapat 

mengembangkan bakat kepemimpinan. Selain itu juga memupuk rasa 

tanggung jawab, menumbuhkan kepercayaan diri dan harga diri. 

5)  Pengajaran remedial (remedial teaching), yakni suatu bentuk 

pembelajaran yang diberikan kepada individu atau sekelompok 

individu untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapi .42 

b. Layanan Bimbingan Individual 

Layanan ini dilakukan secara face to face antara pembimbing atau 

guru bimbingan konseling dengan siswa mengenai masalah yang dihadapi 

serta sifatnya pribadi. Pembimbing hendaknya bersikap empati terhadap 

masalah yang dihadapi oleh klien, kemudian klien dapat memberikan 

kepercayaan sepenuhnya kepada pembimbing dalam membantu mencapai 

tujuan.43 Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik, meliputi : 

1) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung 

tatap muka dengan pihak yang dibimbing. 

                                                 
42  Aunur Rohim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 

2001),  hlm 54 
43 M. Umar, Sartono, Bimbingan dan Penyuluhan (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 

152. 
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2) Kunjungan ke rumah, (home visit), yakni pembimbing mengadakan 

dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus 

untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya. 

3) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing melakukan 

percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan 

lingkungannya.44  

 

G. Metode Penelitian 

Guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dirumuskan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta mencapai 

tujuan yang ditentukan maka penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Maksud dari penelitian di sini adalah bahwa kajian yang ada dalam 

penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang 

dilakukan pada layanan bimbingan konseling di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.45 Subjek penelitian 

                                                 
44  Aunur Rohim Faqih, Bimbingan dan konseling, hlm. 54 
45 Saefuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet II, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 34. 
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adalah keseluruhan dari informan yang dapat memberi data sesuai masalah 

yang diteliti. 46  Subjek dalam penelitian ini adalah dua guru bimbingan 

konseling bapak Ruba,i dan ibu Yuni Heru Kumawardani,6 siswa tunanetra 

dan ibu Mardinah selaku guru pembimbing siswa tunanetra di MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

Adapun objek penelitian lapangan ini adalah upaya atau usaha guru 

bimbingan konseling dalam meningkatkan sikap positif (kepercayaan diri) 

pada siswa tunanetra. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan penulis menggunakan 

beberapa metode, adapun  metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : 

a. Interview 

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada 

tujuan penelitian.47 Dengan metode interview ini diharapkan penulis bisa 

memperoleh data, baik secara lisan maupun tertulis tentang usaha-usaha 

guru bimbingan konseling dalam membantu menumbuhkan sikap positif 

(kepercayaan diri) pada siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta. 

                                                 
46 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Renika 

Cipta, 2002), hlm.115 
47 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid II, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 217 
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Adapun jenis interview yang penulis gunakan adalah interview 

bebas terpimpin artinya penulis memberikan kebebasan kepada responden 

untuk berbicara dan memberikan keterangan yang diperlukan penulis 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Interview ini ditujukan 

kepada dua guru Bimbingan Konseling bapak Ruba’i dan ibu Heru Yuni 

Kusumawardani, 6 siswa tunanetra, satu guru pembimbing siswa tunanetra 

yaitu ibu Mardinah dan Ibu Sriyati Jazuli sebagai informan untuk 

mengumpulkan data-data tentang gambaran umum dan pelayanan 

bimbingan bagi siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain 

sebagainya.48  Metode ini digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen 

(arsip-arsip) yang ada hubungannya dengan penelitian. Adapun alasan 

digunakannya metode dokumentasi adalah untuk mendapatkan data-data 

tentang gambaran umum MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, 

struktur organisasi sekolah dan bimbingan konseling, sejarah berdirinya, 

jumlah siswa dan catatan-catatan mengenai bimbingan  yang dilaksanakan 

oleh tenaga guru bimbingan dan konseling di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta. Adapun dokumentasi yang penulis gunakan adalah 
                                                 

48 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm. 206. 
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mengambil dari buku administarasi dan kelengkapan bimbingan konseling 

di MAN Maguwoharjo, buku panduan  MAN Maguwoharjo dan Lleaflet-

leaflet dari MAN Maguwoharjo. 

c. Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.49 Dalam 

hal ini penulis mengamati pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh 

guru pembimbing dalam membantu menumbuhkan sikap positif 

(kepercayaan diri) siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta kemudian penulis mencatat hal-hal yang berhubungan dengan 

upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri 

bagi siswa tunanetra. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi non partisipan yaitu penulis tidak mengikuti kegiatan secara 

langsung, tetapi jika ada kesempatan dan diijinkan untuk mengikuti 

kegiatan bimbingan maka penulis juga bisa menggunakan observasi 

partisipan, yaitu penulis terlibat langsung dalam kegiatan bimbingan siswa 

tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data yang belum 

terdapat dalam interview dan dokumentasi, terutama data dari kondisi 

siswa tunanetra dan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh guru 
                                                 

49 Sutrisno Hadi, Op.Cit, hlm.83 
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bimbingan konseling serta guru pembimbing dalam membantu 

meningkatkan sikap positif (kepercayaan diri) pada siswa tunanetra dari 

kegiatan bimbingan tersebut. 

d. Metode analisis data 

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang 

telah terkumpul penyusun menggunakan cara analisis diskriptif kualitatif, 

yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokan 

menurut kategori maing-masing dan selanjutnya diinterpretasikan melalui 

kata-kata atau kalimat dengan kerangka berfikir teoritik untuk 

memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah 

dirumuskan.50 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data yang telah terkumpul 

penyusun menggunakan kerangka berfikir induktif, yakni pola pikir yang 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit 

untuk menarik genaralisasi-generalisasi yang bersifat umum.51 

Setelah data-data terkumpul melalui interviview dan dokumentasi 

yang diperoleh dari MAN Maguwoharjo Sleman, dimulai dengan 

menghimpun dan mengelompokan-mengelompokan data-data yang masih 

bersifat khusus tersebut untuk menghasilkan jawaban-jawaban 

                                                 
50 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm. 236 
51 Sutrisno Hadi, Op.Cit, hlm.73 
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permasalanag dan juga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat 

umum. 

Dari penelitian penyusun memulai dengan mencari informasi dengan 

cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan misalanya data 

keadaan guru, junlah siswa, kondisi iswa tunanetra, historisitas berdirinya 

MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, eaflet-leaflet yang berhubungan 

dengan penelitian. Selain itu melakukan interview dengan wakil kepala 

sekolah, guru bimbingan konseling, guru pembimbing  dan siswa 

tunanetra. Dalam interview dengan wakil kepala sekolah difokuskan pada 

sejarah berdirinya MAN Maguwoharjo Sleman, keadaan dan jumlah guru 

pegawai dan siswa. 

Interviuw dengan konselor sekolah dan guru pembimbing berfokus 

mengenai upaya-upaya yang dilaukan guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa tunanetra serta bimbingan yang 

diberikan pada siswa tuananetra dalam membantu meningkatkan 

kepercayaan dirinya dan hasil dari upaya meningkatkan kepercayaan diri. 

Sedangankan interview dengan siswa tunanetra berfokus pada kondisi 

terjadinya ketunanetraan. Setelah data-data terkumpul penyusun 

mengklasifikasikan dan mengolah dokumen-dokumen dan hasil interview, 

observasi serta menganalisisnya untuk menemukan jawaban dari rumusan 

masalah penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan 

penelitian tentang upaya bimbingan konseling dalam meningkatkan 

kepercayaan diri maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling guru serta guru 

pembimbing dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa tunanetra di 

MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta agar lebih percaya diri adalah 

dengan memberikan bimbingan karena bimbingan merupakan batuan yang 

diperlukan bagi siswa tunanetra yang memiliki keterbatasan pada indera 

penglihatanya khusunya ketika dalam belajar. Karena bimbingan sangat 

membantu bagi siswa tunanetra untuk membantu menumbuhkan 

kepercayaan dirinya. Adapun bimbingan yang diberikan pada siswa 

tunanetra untuk membantu meningkatkan kepercayaan dirinya yaitu 

berupa bimbingan kelompok belajar, bimbingan individu serta bimbingan 

latihan pengembangan diri. Selain dengan memberikan layanan bimbingan 

upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling atau guru pembimbing 

adalah dengan selalu menanamkan sikap optimis atau percaya diri pada 

siswa tunanetra dan selalu menghargai hasil prestasinya yang telah mereka 

peroleh karena dengan memberikan layanan pada siswa tunanetra 
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membantu menyadarkan diri siswa bahwa setiap manusia pasti memiliki 

kekurangan dan kelebihan dengan begitu siswa tunanetra akan mensyukuri 

nikmat yang diberikaa oleh Allah. 

2. Hasil dari upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa tunanetra 

bimbingan yang telah diberikan oleh guru pembimbing dan siswa 

tunanetra baik bimbingan kelompok belajar maupun bimbingan latihan 

pengembangan diri dapat memeproleh hasil yang baik dan dapat 

membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa tunanetra. seperti 

dengan adanya jadual piket yang diberikan untuk siswa awas dalam 

membantu siswa tunanetra dalam belajar hasilnya juga baik siswa tidak 

merasa kuwatir atau terisolir dengan siswa yang awas dan siswa tunanetra 

dapat berinteraksi dengan baik dari situ dapat membantu meningkatkan 

rasa kerja sama mereka dan membantu meningkatkan rasa percaya diri 

siswa khususnya siswa tunanetra dalam belajar dan berinteraksi. 

 

B. Saran- Saran 

1. Kepada pihak sekolah hendaklah selalu mengadakan kerjasama dengan 

instansi-instansi lain untuk membantu memberikan bimbingan atau 

kegiatan-kegiatan yang mendukung siswa tunanetra agar bisa 

mengembangkan potensinya seperti siswa awas lainnya. 
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2. Bagi guru bimbingan dan konseling hendaknya meningkatkan kualitas 

ilmu tentang bimbingan konseling serta mencoba menerapkan berbagai 

upaya maupun starategi dalam memberikan pelayanan bimbingan dalam 

membantu siswa tunanetra untuk lebih percaya diri dan lebih 

meningkatkan hubungan interaksi antara siswa tunanetra dan siswa awas 

agar siswa tunanetra tidak merasa terisolir. Hendaknya menambah sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa tunanetra untuk menunjang 

kebutuhn siswa tunanetra dalam belajar. 

3. Guru pembimbing siswa tunanetra atau guru mata pelajar yang lain ketika 

memberikan bimbingan hendaknya menghadapinya dengan bersabar, 

selalu memberikan perhatian yang lebih kepada siswa tunanetra karena 

siswa tunanetra sangatlah membutuhkan dorongan dan dukungan 

khususnya dalam belajar agar mereka mencapai keberhasilah dan dapat 

merasa percaya diri. 

4. Siswa tunanetra berusaha untuk mandiri dan tidak tergantung pada guru 

pembimbing terus karena guru pembimbing tidak selamanya bisa mebantu 

jika guru pembimbing ada keperluan lain, dan hendaknya siswa selalu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, jangan selalu mudah 

menyerah jika kita tidak bisa, selalu mintalah bantuan pada orang lain atau 

teman-teman tidak harus guru pembimbing, tanamkanlah sikap percaya 

diri serta tetap semangat dan rajin belajar. 
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5. Pada siswa awas hendaknya selalu memberikan bantuan kepada temannya 

(siswa tunanetra) dan tidak mencemooh kekurangan mereka, dan 

hendaknya membantu mereka dalam belajar. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdullilah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmatnya dan Karunianya, sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penyusun menyadari bahwa isi dan uraian-uraian masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan demi apa yang 

penyusun harapkan dalam skripsi ini. 

Akhirnya penyusun berharap, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat 

khususnya bagu penyusun sendiri, bagi semua pihak terutama yang 

membutuhkanya dan tidak lupa kampus kita tercinta UIN Sunan Kalijaga. 
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Pedoman Wawancara 

 
Untuk Wakil Kepala Sekolah 

1. Bagaimana letak geografis MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

2. Bagaimana sejarah berdirinya MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

3. Apa Visi dan Misi MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

4. Berapa jumlah guru, pegawai dan siswa di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta? 

5. Fasilitas dan sarana apa saja yang ada di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta? 

6. Bagaimana struktur organisasai MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

7. Bagaimana prosedur penerimaan siswa tunanetra MAN Maguwoharjo 

Sleman Yogyakarta? 

 

Untuk guru bimbingan konseling 

1. Berapa jumlah guru bimbingan konseling di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta? 

2. Sejak kapan menjabat sebagai guru bimbingan konseling di MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

3. Apakah seorang guru bimbingan konseling di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta berasal dari pendidikan bimbingan konseling atau sejenisnya? 

4. Bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di MAN Maguwoharjo 

Sleman Yogyakarta? 

5. Apa sasaran utama dalam bimbingan konseling di MAN Maguwoharjo 

Sleman Yogyakarta? 

6. Apa tugas dari seorang guru bimbingan dan konseling di MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

7. Berapa jumlah siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta? 

8. Bagaimana kondisi/keadaan siswa tunanetra pertama masuk di MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 



9. Bagaimana sistem pembelajaran antara siswa awas dengan siswa tunanetra 

di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

10. Layanan Bimbingan apa saja yang diberikan siswa tunanetra MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

11. Upaya-upaya apa saja yang di lalukan untuk membantu meningkatkan 

kepercayaan diri siswa tunanetra agar mereka lebih percaya diri? 

12. Fasilitas atau sarana apa saja yang disediakan untuk siswa tunanetra MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta?  

 

Untuk guru pembimbing khusus siswa tuanetra? 

1. Ada berapa guru pembimbing khusus siswa tunanetra di MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

2. Sejak kapan ibu mengajar sebagai guru pembimbing siswa tunanetra di 

MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

3. Apa tugas-tugas seorang guru pembimbing siswa tunanetra di MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

4. Bagaimana kondisi/keadaan siswa tunanetra pertama masuk di MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

5. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk membantu meningkatkan 

kepercayaan diri siswa tunanetra MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta? 

6. Bimbingan apa saja yang ibu berikan pada siswa tunanetra dalam 

membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa tunanetra MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

7. Bagaimana metode bimbingan bagi siswa tunanetra MAN Maguwoharjo 

Sleman Yogyakarta? 

8. Materi apa saja yang diberikan bagi siswa tunanetra dalam bimbingan 

tersebut? 

9. Bagaimana hasil yang diperoleh dengan adanya upaya yang dilakukan 

dengan adanya bimbingan bagi siswa tunanetra dalam membantu 



meningkatkan kepercayaan diri siswa tunanetra di MAN Maguwoharjo 

Sleman Yogyakarta? 

10. Bagaimana siswa tunanetra ketika berkumpul atau berinteraksi dengan 

teman yang awas? 

11. Bagaimana hasil yang diperoleh dengan adanya bimbingan untuk 

membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa tunanetra MAN 

Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

 

Untuk siswa tuanetra 

1. Sejak kapan mengalami ketunanetraan? 

2. Apa yang menyebabkan anda mengalamai ketunanetraan? 

3. Bagaimana perasaan anda ketika berkumpul dengan teman-teman yang 

awas? 

4. Bagaimana perasaan anda dengan adanya guru pembimbing yang 

membimbing anda khususnya dalam belajar? 

5. Apa dengan prestasi yang anda peroleh bisa membantu anda lebih percaya 

diri? 

6. Menurut anda bagaimana teman anda yang ada di MAN Maguwoharjo 

Sleman Yogyakarta? 

7. Bagimana perasaan anda ketika guru pembimbing tidak membimbing anda 

khususnya dalam belajar? 

8. Apakah dengan kemampuan yang anda miliki bisa membuat anda lebih 

percaya diri? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman dokumentasi 

1. Pelakanaan bimbingan koseling ada di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta 

2. Jumlah guru, pegawai, dan siswa baik siswa awas maupun siswa 

tunanetra. 

3. Struktur Organisasi di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

4. Strategi pelaksanaan bimbingan konseling ada di MAN Maguwoharjo 

Sleman Yogyakarta? 

 

Pedoman observasi 

1. Keadaan/kondisi fisik siswa tunanetra ada di MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta? 

2. Pengamatan saat bimbingan kelompok belajar siswa tunanetra ada di 

MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta? 

3. Pengamatan siswa tunanetra saat berinteraksi dengan siswa yang awas? 
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20 Nurul Aini Sanatun, S.Pd. Guru Pembina 
21 Retna Sundari, S.Pd. Guru Pembina 
22 Nuryadi, S.Pd. Guru Pembina 
23 Sukidi, S.Pd., MM Guru Pembina 
24 Hj. Mardinah, S.Pd. Guru Pembimbing 
25 Ana Eka Suryati, S.Pd Guru Pembina 
26 Ekfana Sita, S.Pd. Guru Pembina 
27 Haminarto Guru Pembina 
28 Suranto, S.Pd. Guru Pembina 
29 Dra. Siti Zubaidah Guru Pembina 
30 Soleh Hudi Martono, S.Pd. Guru Pembina 
31 Giyarta, S.Pd Guru Pembina 
32 Mida Herlina, S.Pd. Guru Pembina 
33 Nunuing Setianingsih, S.Si. Guru Pembina 
34 Drs. Puwadi Susilo Putro Guru Pembina 
35 Dra. Siwi Istiarni Guru Pembina 
36 Dra.Rr. Istirochah Guru Pembina 
37 Sugianto S.Ag. Guru Pembina 
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