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MOTTO 

"Jadikan kelemahan yang ada pada diri kita sebagai kelebihan yang 
tidak dimiliki oleh mereka"1 

                                                 
1 Tri Purwanti, 5 September 2009 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 ُمَحمًَّدا َأنَّ َوَأْشَهُد َلُه، َشِرْيَك َال َوْحَدُه اُهللا ِإالَّ ِإَلَه َال َأْن َأْشَهُد. اْلَعاَلِمْيَن َربِّ ِللَِّه َاْلَحْمُد

 ْاُألمِّيِّ َالنَِّبيِّ َوَرُسْوِلَك، َعْبِدَك ُمَحمٍَّد َعَلى َوَباِرْك َوَسلِّْم َصلِّ َاللَُّهمَّ. َوَرُسْوُلُه َعْبُدُه

 َبْعُد َأمَّا. َأْجَمِعْيَن َوَصْحِبِه آِلِه َوَعَلى
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tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan rasa terima kasih kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 
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ABSTRAK 

TRI PURWANTI. Upaya Guru PAI Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar 
Bagi Siswa Tunanetra Yang Menyandang Tunagrahita Di SLB-A Yaketunis 
Yogykarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2009.  

Latar belakang masalah penelitian ini adalah bahwa motivasi belajar siswa 
merupakan factor penunjang di dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Namun 
kenyataanya yang terjadi motivasi belajar yang dimiliki siswa khususnya tunanetra 
yang menyandang tunagrahita di SLB-A Yaketunis itu kurang. Jika motivasi belajar 
siswa kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, maka akan menghambat tujuan 
pendidikan. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang upaya guru di dalam 
menumbuhkan motivasi belajar siswa tunanetra yang menyandang tunagrahita. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar siswa tunanetra yang 
menyandang tunagrahita dan upaya yang dilakukan oleh guru di dalam menumbuhka 
nmotivasi belajar tersebut.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitaif, dengan mengambil lokasi di SLB-
A Yaketunis Yogyakarta dan menjadikan siswa tunanetra yang menyandang 
tunagrahita sebagai subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang 
memverikan predikat pada variabel  yang diteliti sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi yaitu 
mengkaji masalah dengan mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang 
dapat diamati. 
 Hasil penelitian menunjukkan: 1) Motivasi belajar siswa tunanetra yang 
menyandang tunagrahita di SLB-A Yaketunis masih rendah. Motivasi belajar yang 
paling besar (mendominasi) yang ada pada tunanetra yang menyandang tunagrahita 
berasal dari luar diri pribadi (eksternal). Pertama dari guru, dalam hal ini adalah guru 
kelas. Yang kedua berasal dari orang tua khususnya ibu yang telah mendampingi 
belajarnya. 2) Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam 
memberikan motivasi tersebut. Faktor pendukungnya adalah: harapan dari keluarga 
yang menginginkan anaknya untuk bisa mandiri, Keinginan dari guru untuk 
menjadikan anak didiknya agar bisa lebih mandiri. Sedangkan faktor penghambatnya 
adalah: Adanya kekhawatiran dari guru terhadap cita-cita siswa yang kurang 
menjanjikan, sifat siswa yang agak keras. Setelah melihat beberapa faktor tersebut, 
kemudian guru melakukan beberapa upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar 
diantaranya: yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang adaptif bagi 
tunanetra yang menyandang tunagrahita. Kedua, menggunakan metode pengajaran 
yang variatif seperti: metode resitasi, demonstrasi, karya wisata, tanya jawab, latihan, 
dan metode ceramah. Ketiga, Memberikan gambaran-gambaran masa depan (cita-
cita). Keempat, memberikan sanjungan atau pujian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Inilah salah satu pujian yang 

pantas diberikan untuk Sang Kholiq yaitu Allah SWT. Betapa Maha besarnya 

Allah yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya termasuk makhluk 

hidup di dalamnya. Allah telah menciptakan makhluknya tentu saja tidak ada 

yang sia-sia, pasti  semua mempunyai manfaat sendiri-sendiri seperti daun yang 

kering yang kemudian terjatuh terhempas angin. Hal tersebut terlihat kecil akan 

tetapi besar manfaatnya. Begitu juga dengan manusia yang telah diciptakan oleh 

Allah paling sempurna diantara makhluk yang lain. Tentu saja manfaatnya lebih 

besar karena manusia telah dikaruniai akal pikiran sehingga manusia dapat 

mengelola segala sesuatu yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan. 

Allah SWT menciptakan manusia dari setetes air mani yang bertemu dengan 

sel telur dan kemudian berproses selama 9 bulan 10 hari kemudian lahirlah 

seorang anak. Anak adalah dambaan setiap orang tua. Setiap orang tua pasti 

menginginkan seorang anak untuk menjadi generasi penerus mereka.  Orang tua 

juga berharap kelak anaknya lahir dengan sempurna tanpa ada cacat sedikitpun. 

Akan tetapi manusia hanya bisa berikhtiar karena semua yang akan terjadi sudah 

ditentukan oleh Allah SWT. 

Pada kenyataanya, cukup banyak dijumpai di sekitar kita bahwa tidak semua 

anak dilahirkan dalam keadaan normal dan sempurna (lengkap jasmani dan 
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rohani). Selain karena bawaan sejak lahir atau karena sebab yang lain yang 

terjadi saat proses perkembangan, maka tidak sedikit anak yang mengalami cacat 

fisik ataupun mental. Dan salah satunya mereka yang menderita tunanetra yang 

menyandang tunagrahita yaitu orang yang mampunyai gangguan dalam hal 

penglihatan yang memiliki kemampuan intelektual (IQ) dan ketrampilan 

penyesuaian di  bawah rata-rata teman seusianya.  

Akan tetapi, ini semua tidak lepas dari perhatian orang tua khususnya 

mempunyai anak tunanetra yang menyandang tunagrahita. Orang tua harus 

memberikan hak mereka yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. 

Setiap manusia pada dasarnya berhak mendapatkan pendidikan, khususnya 

pendidikan agama. Hal ini disebabkan karena manusia dikaruniai potensi fitrah 

yang harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan secara optimal. Demikian juga 

bagi anak yang kurang sempurna, seperti penyandang tuna ganda. Mereka 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan sebab 

yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah tingkat ketaqwaanya.1 

Negara sesungguhnya sudah menjamin bahwa setiap warga negaranya baik 

dalam keadaan normal  maupun cacat (fisik dan psikis) berhak mendapatkan 

pengajaran dan pendidikan yang sama. Hal ini jelas tercantum dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: Setiap warga Negara berhak 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran.bahkan dalam UU no 20 tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa 

warga Negara yang memiliki kaelainan fisik, emosional, mental, intelektual , dan 
                                                 
 1 Ekawati Zufaidah, Efektifitas Metode Demonstrasi Experimen Dalam Pembelajaran PAI di 
SLTP LB B Bakti Putra Gunung Kidul, Skripsi,  (Fakultas Tarbiyah , UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, ), hal. 
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social berhak mendapatkan pendidikan yang khusus. Sebagai wujud kepedulian 

dan persamaan hak tersebut, pemerintah telah menyediakan berbagai sarana 

pendidikan. Termasuk didalamnya SLB dan tempat rehabilitasi bagi penyandang 

cacat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU no 20 tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional.2 

Seorang guru PAI mempunyai peran yang sangat besar bagi anak tunaganda 

yang mempunyai kekurangan dalam hal penglihatan dan IQ-nya yang menjadi 

hambatan bagi anak tuna ganda terutama masalah motivasi belajarnya. Motivasi 

merupakan masalah yang sangat penting dan syarat mutlak yang harus ada dalam 

belajar. Di sekolah banyak anak-anak yang malas, ramai sendiri di kelas ketika 

guru sedang memberikan penjelasan, dan lain-lain. Hal ini berarti guru tidak 

berhasil dalam memotivasi siswa. Banyak anak-anak yang tidak berkembang 

karena tidak memperoleh motivasi yang tepat, sehingga anak malas untuk 

belajar. Anak yang mempunyai motivasi belajar akan dapat berkembang dari 

pada mereka yang kurang atau sama sekali tidak mempunyai motivasi.3 

Dalam pendidikan, motivasi merupakan salah satu faktor penunjang dalam 

menentukan intensitas untuk belajar dan dapat juga dipandang sebagai suatu 

usaha yang membawa anak didik kearah pengalaman belajar sehingga dapat 

menimbulkan tenaga dan aktifitas siswa serta memusatkan perhatian siswa pada 

waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Masalah memotivasi siswa dalam 

belajar merupakan masalah yang kompleks. Dalam usaha memotivasi siswa 

tersebut, tidak ada aturan-aturan yang sederhana. Penyelidikan tentang motivasi 
                                                 
 2 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003, Absolut. hal 14 
 3 Diana Widawati, Motifasi Belajar Siswa Dalam Proses Pembelajaran PAI di SLTP PIRI 
Banguntapan Bantul, skripsi, ( Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hal.6 
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kiranya menjadikan guru hendaknya mengetahui prinsip-prinsip yang dapat 

pelaksanaan tugas mengajarnya, meskipun tidak ada pedoman khusus yang 

pasti.4 

Guru berperan untuk menetapkan kebutuhan dan motivasi murid-murid 

berdasarkan tingkah laku mereka yang nampak. Masalah bagi guru ialah 

bagaimana menggunakan motivasi murid-murid untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam mencapai tujuan itu, perubahan tingkah laku diharapkan 

terjadi. Oleh karena itu, tugas guru ialah memotivasi murid-murid untuk belajar 

demi tercapainya tujuan yang diharapkan serta di dalam proses memperoleh 

tingkah laku.5 

Seorang yang belajar dengan motivasi dapat melaksanakan semua kegiatan 

belajarnya dengan sungguh-sungguh dan penuh gairah. Sebaliknya seseorang 

yang belajar dengan motivasi yang lemah, akan malas bahkan tidak mau 

mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. Kuat lemahnya 

motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilanya. Oleh karena itu, 

motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri dengan 

cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus 

dihadapi untuk mencapai cita-cita  dan senantiasa memasang tekad bulat, selalu 

optimis bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar.6 

Anak tuna ganda membutuhkan bimbingan khusus di dalam belajar. Hal ini 

disebabkan karena mereka memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Untuk itu, 

peran guru PAI sangatlah penting dalam menumbuhkan motivasi yang menjadi 
                                                 
 4 Wasti Sumanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta, PT Bina Aksara: 1987), hal.201 
 5 Ibid. hal. 200 
 6 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta, Rineka Cipta: 2005), hal 57 
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dasar dalam pelaksanaan pembelajran. Selain itu guru juga harus melakukan 

pendekatan-pendekatan khusus dalam rangka mencapai tujuan. 

Menurut Ibu Siti Syamsidariyah, motivasi yang paling mendominasi pada 

anak tuna ganda adalah motivasi eksternal. Artinya mereka harus diberikan 

dorongan-dorongan, pengertian-pengertian dari orang-orang terdekat mereka 

seperti anggota keluarga dan guru mereka. Hal ini telah dibuktikan selama 

kurang lebih 10 tahun menangani anak tunaganda. Jadi dari pengalaman tersebut 

dapat diketahui bahwa anak tunaganda memang memerlukan penanganan yang 

lebih di dalam segala hal tidak terkecuali dalam hal motivasi belajarnya. Oleh 

karena itu, guru harus melakukan berbagai upaya di dalam menumbuhkan 

motivasi belajar mereka. 

Anak tuna ganda cenderung mempunyai masalah-masalah yang dihadapi baik 

yang berupa masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu 

luang, dan pekerjaan. Masalah motivasi yang kurang, kemauan belajar dan 

prestasi belajar menurun. Semua masalah tersebut perlu diantisipasi dengan 

memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan 

yang luas bagi anak tuna ganda, sehingga permasalahan-permasalahan yang 

timbul dalam aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya perlu 

adanya upaya-upaya yang dilakukam khusus secara terpadu dan multi disipliner 

untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul meluas dan 

mendalam yang akhirnya merugikan perkembangan anak tuna ganda tersebut. 7 

                                                 
 7 Sujihati Sumantri, Psilogi Anak Luar Biasa, (Bandung, Refika Adittama: 2007), hal 87 
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SLB A Yaketunis Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang memberikan layanan pendidikan formal khususnya bagi anak-anak 

tunanetra. Sekolah ini setara dengan sekolah tingkat dasar (SD). SLB A 

Yaketunis ini berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam 

(Yaketunis). Salah satu tujuan dari sekolah ini adalah membentuk siswa yang 

bermental religi dan mempunyai akhlak yang baik. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, salah satunya yang harus ditingkatkan adalah dalam hal proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar ini tidak lepas dari motivasi belajar yang 

dimiliki oleh siswa. Jadi, proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik 

apabila semua siswa mempunyai motivasi untuk belajar.  

Dari wacana tersebut di atas muncul permasalahan bagaimana motivasi 

belajar siswa tunaganda? Upaya apa yang akan dilakukan oleh guru untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa tuna ganda?. Oleh karena itu peneliti 

mengambil judul tentang Upaya Guru Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar  

Siswa Tuna ganda. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana motivasi belajar PAI siswa tunanetra yang menyandang 

tunagrahita di SLB A Yaketunis Yogyakarta? 

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan motivasi 

belajar siswa tunanetra yang menyandang tunagrahita di SLB A Yaketunis 

Yogyakarta? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat motivasi belajar siswa tunanetra yang 

menyandang tunagrahita? 
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C. Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui adakah motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa tuna 

ganda. 

b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa tunaganda. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat motivasi belajar 

tunanetra yang menyandang tunagrahita. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

1) Menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia 

pendidikan. 

2) Untuk mengembangkan wawasan peneliti. 

3) Penelitian ini semoga berguna bagi sumbangan pemikiran di dunia 

pendidikan  pada anak tuna ganda atau SLB. 

b. Kegunaan praktis 

1) Memberikan informasi kepada pendidik terutama kepada guru PAI 

khususnya di SLBA Yaketunis untuk lebih sabar dan lebih baik lagi 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

2) Memberikan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi guru 

yaitu tentang upaya guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa 

tuna ganda. 
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D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang penulis lakukan ini merujuk pada beberapa penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya, yang tentunya bisa menjadi bahan kepustakaan 

yang relevan. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dedah Hidayati jurusan PAI 

Fakultas Tarbiyah Tahun 2008 dengan judul “Upaya Guru PAI Dalam 

Menumbuhkan Motivasi Belajar Agama Islam Siswa Tunanetra Kelas VIII MTs 

LB A Yaketunis Yogyakarta”. Dalam tulisan ini, penulis berusaha mengkaji lebih 

dalam mengenai proses belajar mengajar PAI kelas  VIII MTs LB A Yaketunis, 

upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam menumbuhkan motivasi 

belajar siswa kelas VIII, dan hasil yang dicapai oleh guru dalam upayanya 

menumbuhkan motivasi belajar siswa kelas VIII MTs LB A Yaketunis 

Yogyakarta. 

Kedua, “Usaha-usaha guru Aqidah-akhlaq dalam menumbuhkan motivasi 

belajar bidang studi Aqidah-akhlaq pada siswa MTsN Borobudur magelang” 

skripsi yang ditulis oleh Zulaiha Sri Hardanik, jurusan PAI Fakultas Tarbiyah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005. Skripsi ini membahas tentang 

proses belajaar mengajar PAI, usaha-usaha yang ditempuh guru Aqidah-akhlaq 

dalam menumbuhkan motivasi belajar aqidah-akhlaq dan membahas faktor 

penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam menumbuhkan motivasi belajar 

aqidah-akhlaq di MTsN  Borobudur Magelang.  

Dari beberapa penelitian di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan. Meskipun judul penelitian yang dilakukan sama, 

yaitu tentang motivasi belajar PAI tetapi letak perbedaannya dengan skripsi yang 
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penulis teliti adalah menumbuhkan motivasi belajar agama islam secara 

keseluruhan yang meliputi seluruh aspek yaitu aqidah-akhlaq, fiqih, qur’an-

hadits, dan SKI, tidak hanya aqidah-akhlaq saja. Dari obyek penelitianya juga 

berbeda yaitu siswa tuna ganda di SLB A Yaketunis Yogyakarta. Selain itu, 

penelitian dengan tema tersebut juga belum pernah dilakukan di SLB A 

Yaketunis. 

E. Landasan Teori 

1. Motivasi 

a. Pengertian 

 Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan 

suatu pekerjaan.8 

 Motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan 

tertentu. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan-kekuatan yang 

kompleks, dorongan-dorongan, kebutuhan-kebutuhan, pernyataan-

pernyataan, ketegangan, atau mekanisme-mekanisme lainya yang 

memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan yang diinginkan ke arah 

pencapaian tujuan-tujuan personal.9 

 Hakekat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku 

dengan beberapa indikator meliputi: 
                                                 
 8 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 57. 
 9 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 
72. 
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1) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

5) Adanya penghargaan dalam belajar. 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

siswa dapat belajar dengan baik. 

b. Macam-macam motivasi 

Motivasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: 

1) Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motifasi internal yang timbul dari dalam diri 

pribadi seseorang itu sendiri seperti: sistem nilai yang dianut, harapan, 

minat, cita-cita, dan aspek lain yang seccara internal melekat pada 

seseorang. 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik yaitu motifasi eksternal yang muncul dari luar diri 

pribadi seseorang, seperti: kondisi lingkungan kelas-sekolah, adanya 

ganjaran berupa hadiah (reward) bahkan karena merasa takut oleh 

hukuman (punishment) merupakan salah satu factor yang 

mempengaruhi motivasi.10 

c. Teori motivasi 

1) Teori Hedonisme. 

                                                 
 10http://www.ugmc.bizland.com/ak-ertimotivasi.htm 
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Yaitu suatu aliran di dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan 

hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan (hedone) 

yang bersifat duniawi. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada 

hakekatnya adalh makhluk yang mementingkam kehidupan yang 

penuh kesenangan dan kenikmatan. 

2) Teori Naluri. 

Pada dasarnya manusia ini mempunyai 3 dorongan nafsu pokok yang 

dalam hal ini disebut juga naluri yaitu:  

a) Dorongan nafsu (naluri) mempertahankan diri. 

b) Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan diri. 

c) Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan atau mempertahankan 

jenis. 

3) Teori reaksi yang dipelajari. 

Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku amnesia tidak 

berdasarkan naluri-naluri, tetapi berdasarkan tingkah laku yang 

dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. 

4) Teori daya pendorong. 

Teori ini merupakan perpaduan antara ” teori naluri ” dengan ” teori 

reaksi yang dipelajari”. Daya pendorong adalah semacam naluri tetapi 

hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu dorongan 

kekuatan yafng luas terhadap suatu arah yang umum. 

5) Teori kebutuhan. 
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Teori ini beranggapan  bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia 

pada hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhanya baik 

kebutuhan fisik maupun psikis. 

d. Peranan motivasi dalam belajar 

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu termasuk individu yang sedang belajar. 

Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan 

pembelajaran antara lain dalam:11 

1) Menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar. 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang 

anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlikan 

pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang 

pernah dilaluinya.  

2) Memperjelas tujuan belajar. 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitanya 

dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik belajar sesuatu jika 

yang dipelajari itu sedikitnya sudah diketahui atau dinikmati 

manfaatnya bagi anak. 

3) Menentukan ketekunan belajar. 

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan 

berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun dengan harapan 

memperoleh hasil yang baik. Dalam hal itu tampaklah motivasi 

                                                 
11 Hamzah B. Uno, Teori Motuivasi dan Pengukuranya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 

28. 
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belajar sehingga menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaliknya 

apabila seseorang kurang atau tidak memiliki motivasi untuk belajar, 

maka dia tidak tahan lama belajar. 

e. Prinsip-prinsip motivasi dalam belajar:12 

1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. 

2) Motivasi instrinsik lebih baik dari pada motivasi ekstrinsik dalam 

belajar, karena motivasi instrinsik lebih kekal dan secara sadar 

dilakukan, sedangkan motivasi ekstrinsik yang digunakan guru untuk 

lebih memotivasi peserta didik. 

3) Motivasi berupa pujian lebih baik dari pada hukuman. 

4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar, melalui 

motivasi belajar akan terkait erat dengan kebutuhan yaitu keinginan-

keinginan untuk dapat menguasai sejumlah ilmu pengetahuan, apabila 

seseorang memiliki motivasi, maka keinginan untuk belajar 

merupakan kebutuhan bagi dirinya. 

5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar akan memiliki rasa 

percaya diri dan kemauan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. 

6) Motivasi melahirkan prestasi dalam belajaar dapat mempengaruhi 

prestasi belajaar dan tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan 

indikatorbaik buruk prestasi belajar anak didik. 

2. Guru 

a. Peranan Guru. 

                                                 
 12 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 118-119. 
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Banyak peranan yang diperlikan dari guru sebagai pendidik atau siapa 

saja yang telah menentukan diri menjadi guru. Semua peranan guru 

seperti diuraikan di bawah ini.13 

1) Korektor  

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik 

dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul-

betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini 

mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula mempengaruhinya 

sebelum anak didik masuk sekolah. 

2) Inspirator 

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik 

bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah 

utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk atau ilham 

bagaimana cara belajar yang baik. 

3) Informator 

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, selain sejumlah 

bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan 

dalam kurikulum. 

4) Organisator 

Sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan 

guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan 

                                                 
13 Ibid. hal. 43-50. 
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akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender 

akademik, dan sebagainya. 

5) Motivator 

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 

bergairah dan efektif belajar. 

6) Inisiator 

Dalam perananya sebagai inisiator, guru harus menjadi pencetus ide-

ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. 

7) Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

8) Pembimbing 

Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang 

telah disebutkan di atas adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus 

lebih dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk 

membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. 

Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapi perkembangan dirinya. 

9) Demonstrator 

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak 

didik pahami, apalagi anak didik yang memiliki intelegensi yang 

sedang. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru 

harus berusaha untuk membantunya. 
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10) Pengelola kelas 

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas 

dengan baik karena kelas adalah tempat berhimpun anak didik dan 

guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang 

dikelola dengan baik akan menunjang jalanya interaksi edukatif. 

Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat 

kegiatan pengajaran. 

11) Mediator 

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai 

bentuk dan jenisnya baik media non material maupun material. Media 

berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses 

interaksi edukatif. 

12) Super fisior 

Sebagai super fisior, guru hendaknya dapat membantu memperbaiki 

dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik 

super fisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan 

perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. 

13) Evaluator 

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi evaluator yang baik 

dan jujur dalam meberikan penilaian yang menyentuh aspek yang 

ekstrinsik dan intrinsic. Penilaian terhadap aspek intrinsic lebih 
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menyentuh pada aspek kepribadian anak didik yakni aspek nilai atau 

falue. 

3. Tunanetra 

a. Pengertian Tunanetra 

 Tunanetra adalah individu yang indra penglihatannya atau kedua-

keduanya tidak berfungsi sebagai saluran menerima informasi dalam 

kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas.14 

Tunanetra terdiri dari 2 kata yaitu tuna dan netra. Menurut kamus 

besar Bahasa Indonesia, tuna berarti rusak, luka, kurang, tiada memiliki 

sedangkan netra berarti mata sehingga tunanetra dapat diartikan rusak 

matanya, luka matamya, atau tidak memiliki mata yang berarti buta atau 

kurang dalam penglihatannya. Untuk selanjutnya pengertian tunanetra 

yang digunakan ialah kemampuan visual dalam menggunakan 

penglihatannya dan bergantung pada indra lain seperti: pendengaran, 

perabaan, penciuman dengan sedikit perbedaan istilah yaitu tunanetra 

total untuk menyebut buta dan tunanetra kurang lihat untuk tunanetra 

yang masih mempunyai sisa penglihatan.15 

Anak dengan gangguan penglihatan dapat diketahui dalam kondisi 

sebagai berikut16: 

1) Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki 

orang awas. 

2) Terjadi kekeruhan pada lensa mata karena ada cairan tertentu. 
                                                 
 14 Sutjihati Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa, hal. 65. 
 15 Sujihati Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa, hal. 65. 
 16 Ibid, hal. 65 
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3) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. 

4) Terjadi keretakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan 

penglihatan. 

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

patokan apakah seorang anak tersebut tunanetra atau tidak ialah pada 

tingkat ketajaman penglihatannya. Untuk mengetahui ketunanetraan, 

dapat digunakan suatu tes yang dikenal sebagai tes snelen card. Perlu 

ditegaskan bahwa anak dikatakan tunanetra bila ketajaman 

penglihatannya atau vursusnya kurang dari 6/21. Artinya berdasarkan tes, 

anak yang mampu membaca huruf pada jarak 6 meter yang oleh orang 

awas dapat dibaca pada jarak 21 meter. 

Berdasarkan acuhan tersebut, anak tunanetra dapat dikelompokan 

menjadi 2 macam yaitu:17 

1) Buta 

Dikatakan buta jika anak sama sekali tidak mampu menerima 

rangsang cahaya dari luar atau virsusnya sama dengan nol. 

2) Law vision 

Yaitu bila anak masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar 

dan ketajamanya lebih dari 6/21 atau jika anak hanya mampu 

membaca headline surat kabar. 

Anak tunanetra memiliki karakteristik kognitif, sosial, emosi, motorik, 

dan kepribadian yang sangat bervariasi. Hal ini bergantung pada sejak 

                                                 
 17 Ibid. hal. 66. 
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kapan anak mengalami ketunaan. Bagaimana tingkat ketajaman 

penglihatannya, berapa usianya serta bagaimana tingkat pendidikanya. 

Adapun bermacam-macam jenis kelainan tingkah laku anak cacat itu 

sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan diri anak cacat untuk 

sosial ajasment. Atas hasil penelitian para ahli dalam bidang psikologi 

bahwa anak cacat netra memiliki intelegensi yang normal bahkan ada 

yang diatas normal atau di atas 90-110, maka dengan kemampuan ini 

mereka akan: 

1) Berpikir lancar. 

2) Daya ingatnya kuat, luas, setia. 

3) Dasar orientasi bicaranya baik, lancar, logis, sistematis. 

4) Perabaanya tajam. 

5) Daya konsentrasinya tinggi. 

6) Adapun kelainan-kelainan tingkat tingkah laku anak cacat netra 

dalam kehidupan sosial. 

7) Sikap ragu-ragu terhadap obyek-obyek baru. 

8) Sikap kurang percaya diri. 

9) Sikap takut pada situasi kacau, ramai, tempat yang tak teratur, benda 

besar bulat, luas, sempit, turun, naik, licin, dan tajam. 

10) Sikap konsentrasi anak cacat netra. 

11) Sombong, kemampuanya kuat. 

12) Suara yang lantang, keras, dan jelas. 

13) Mudah tersinggung. 
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 Aspek-aspek psikologi dari anak cacat netra tersebut juga dipengaruhi 

oleh tingkat jenis kecacatanya.18 

b.  Faktor-faktor penyebab ketunanetraan. 

Adapun faktor-faktor penyebab ketunanetraan antara lain:19 

1)  Internal (dalam diri anak). 

Contohnya gen atau sifat pembawa keturunan, kondisi psikis ibu, 

kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebagainya. 

2)   Eksternal (di luar diri anak). 

Contohnya kecelakaan, terkena penyakit sipilis yang mengenai 

matanya saat dilahirkan, pengaruh alat bantu medis atau saat 

melahirkan sehingga sistem persyarafanya rusak, kurang gizi atau 

vitamin, terkena racun, virus trakoma, panas badanya terlalu tinggi, 

peradangan mata karena penyakit bakteri atau virus. 

c.   Karakteristik Tunanetra. 

1) Ciri khas tunanetra total 

Karakteristik tunanetra total adalah sebagai berikut:20 

a) Rasa curiga pada orang lain. 

b) Perasaan mudah tersinggung. 

c) Ketergantungan yang brlebihan. 

d) Blindism atau gerakan-gerakan yang dilakukan tanpa mereka 

sadari. 

                                                 
 18 Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 
hal. 64-65. 
 19 T Sutjihati Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa, hal. 66-67. 
 20 Anastasia Widdjajantin & Imanuel Hitipeuw, Ortopedagogik Tunanetra I, (Jakarta: 
Depdiknas, ), hal. 11-19. 
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e) Rasa rendah diri. 

f) Tangan ke depan dan badan agak membungkuk. 

g) Suka melamun. 

h) Fantasi yang kuat untuk mengingat suatu obyek. 

i) Kritis. 

j) Pemberani. 

k) Perhatian terpusat (terkonsentrasi). 

2) Karakteristik tunanetra kurang lihat 

Karakteristik tunanetra kurang lihat adalah: 

a) Selalu mencoba mengadakan fixition atau melihat suatu benda 

dengan memfokuskan pada titik-titik benda. 

b) Menanggapi rangsang cahaya yang datang padanya, terutama pada 

benda yang kena sinar, disebut visually function. 

c) Bergerak dengan penuh percaya diri baik di rumah maupun di 

sekolah. 

d) Merespon warna. 

e) Mereka dapat menghindari rintangan-rintangan yang berbentuk 

besar dengan sisa penglihatanya. 

f) Memiringkan kepala bila akamn memulai dan melakukan sesuatu 

pekerjaan. 

g) Mampu mengikuti gerak benda dengan sisa penglihatanya. 

h) Tertarik pada benda yang bergerak. 

i) Mencari benda jatuh selalu menggunakan penglihatanya. 
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j) Mereka akan selalu menjadi penuntun bagi temanya yang buta. 

k) Jika berjalan sering membentur atau menginjak-injak benda tanpa 

disengaja. 

l) Berjalan dengan menyeretkan atau menggeserkan kaki atau salah 

langkah. 

m) Kesulitan dalam menunjuk benda atau mencari benda kecuali 

warnanya kontras. 

n) Kesulitan melakukan gerkan-gerakan yang halus dan lembut. 

o) Selalu melihat benda dengan global atau menyeluruh. 

p) Koordinasi atau kerjasama antara mata dan anggota badan yang 

lemah. 

4. Tunagrahita 

a. Pengertian anak tunagrahita. 

  Istilah tunagrahita berasal dari bahasa sansekerta tuna yang artinya 

rugi, kurang, dan grahita artinya berpikir. Tunagrahita dipakai sebagai 

istilah resmi di Indonesia sejak dikeluarkan peraturan pemerintah tentang 

pendidikan luar biasa no 72 tahun 1991, istilah tunagrahita digunakan 

bermacam-macam istilah, diantaranya dikemukakan Robert P. Ingals 

terdiri :"mental retardation, mental defeciency, mentally defective, 

mentally handicapped, feeblemindedness, mental subnormalty, amentia 

and oligophredia." Di Indonesia, tunagrahita disebut dengan istilah lemah 

ingatan, lemah otak, lemah pikiran, cacat mental, terbelakang mental, dan 

lemah mental. 
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  Penyebutan istilah yang bermacam-macam juga ada pada pembatasan 

atau definisi pengertian tunagrahita. Definisi itu diantaranya: 

1) Definisi yang dikemukakan Gunnar Dybward sebagai berikut:mental 

retardation is condition wich originates during the developmental 

period and is characterised by markedly sub avereage intellectual in 

social inadequacy". Batasan itu menekan ciri kecerdasan di bawah 

normal dan berakibat tidak layak dalam bidang sosial.  

2) Definisi yang berpandangan medis yang dikemukakan Qudkerk M. 

bahwa " lemah otak ialah orang yang terganggu pertumbuhan daya 

pikirnya dan tidak sempurna seluruh kepribadiannya". Definisi tersebut 

lebih menekankan aspek pertumbuhan otak yang digunakan 

kemampuan berfikir menjadi terganggu.  

3) Definisi yang berpandangan sosial yang dikemukakan Herdershe 

bahwa "seorang disebut lemak otak jika tidak cukup daya fikirnya, 

tidak dapat hidup dengan kekuatan sendiri di tempat yang sederhana 

dalam masyarakat, dan jika dapat hanyalah dalam keadaan sangat 

baik". Aspek kemampuan hidup di masyarakat tidak dapat dengan 

kekuatan sendiri yang menjadi indikator tunagrahita dalam definisi 

yang berpandangan sosial itu. 

a. Klasifikasi anak tunagrahita. 

 Pengklasifikasian anak tunagrahita perlu dilakukan untuk 

memudahkan guru dalam menyusun program layanan pendidikan dan 

melaksanakanya secara tepat. Perlu diperhatikan bahwa perbedaan individu 
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pada anak tunagrahita bervariasi sangat besar, demikian juga 

pengklasifikasian terdapat cara yang sangat bervariasi tergantung dasar 

pandang dalam pengelompokannya.  

Klasifikasi itu sebagai berikut: 

1) Klasifikasi yang berpandangan medis, dalam bidang ini memandang 

variasi anak tunagrahita dari keadaan tipe klinis. Tipe klinis terlihat 

pada tanda anatomi dan psiologik yang mengalami patologik atau 

penyimpangan. Masuk kelompok tipe klinis diantaranya: 

a) Down syndrom ( dahulu disebut mongoloid)  

Pada tipe ini terlihat rupanya menyerupai orang Mongol dengan 

ciri: mata sipit dan miring, lidah tebal dan terbelah-belah serta 

biasanya suka menjulur keluar, telinga kecil, tangan kering, 

semakin dewasa kulitnya semakin kasar, pipi bulat, bibir tebal dan 

besar, tangan bulat dan lemah, hidung kecil, tulang tengkorak dari 

muka hingga belakang tampak pendek. 

b) Kretin  

pada tipe kretin nampak seperti orang cebol dengan ciri: badan 

pendek, kaki tangan pendek, kulit kering, tebal, dan keriput, rambut 

kering, kuku pendek dan tebal.  

c) Hydrocephalus 

gejala yang nampak adalah semakin membesarnya Cranium 

(tengkorak kepala) yang disebabkan oleh semakin bertambahnya 

atau bertimbunnya cairan cerebro-spinal pada kepala. Cairan ini 
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memberi tekanan pada otak besar yang menyebabkan kemunduran 

fungsi otak.  

d) Microcephalus, macrocephalus, brachicephalus dan 

schaphocephalus.  

Keempat istilah tersebut menunjukan kelainan bentuk dan ukuran 

kepala, masing-masing dijelaskan sebagai berikut:  

Microcephalus: bentu ukuran kepala yang sangat kecil 

Macrocephalus: bentuk ukuran kepala lebih besar dari ukuran 

normal.  

Brachicephalus: bentuk kepala yang melebar 

Schaphocephalus: memiliki ukuran kepala yang panjang sehingga 

menyerupai menara.  

e) Cerebral palsy (kelompok kelumpuhan pada otak)  

kelumpuhan pada otak mengganggu fungsi kecerdasan, di samping 

kemungkinan mengganggu pusat koordinasi gerak, sehingga 

kelainan cerebral palsy terdiri tunagrahita dan gangguan koordinasi 

gerak menjadi kajian bidang penanganan tunadaksa, sedangkan 

gangguan kecerdasan menjadi kajian bidang penanganan 

tunagrahita. 

f) Rusak otak. 

Kerusakan otak berpengaruh terhadap berbagai kemampuan yang 

dikendalikan oleh pusat susunan syaraf yang selanjutnya dapat 
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terjadi gangguan kecerdasan, gangguan pengamatan, gangguan 

tingkah laku, gangguan perhatian, dan gangguan motorik. 

2) Klasifikasi yang berpandangan pendidikan, yang memandang variasi anak 

tunagrahita dalam kemampuanya mengikuti pendidikan. 

Kalangan American education mengelompokan menjadi; 

a) Mampu didik, anak ini sangat mild, borderli, marginally dependent, 

moron, dan debil. IQ mereka berkisar 50/55-70/75. 

b) Mampu latih, setingkat dengan moderate, semi dependent, imbesil, 

dan memiliki tingkat kecerdasan (IQ) berkisar 20/25-50/55. 

c) Perlu rawat, mereka termasuk totally dependent or profoundly 

mentally retarded, severe, idiot dan tingkat kecerdasanya berkisar 

0/5-20/25 

3) Klasifikasi yang berpandangan sosiologis yang memandang variasi 

tunagrahita dalam kemampuanya mandiri di masyarakat, atau peran yang 

dapat dilakukan di masyarakat. 

Menurut AAMD klasifikasi itu sebagai berikut: 

a) Tunagrahita ringan, tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar 50-70, 

dalam penyesuaian sosial maupun bergaul mampu menyesuaikan 

diri pada lingkungan sosial yang lebih luas dan mampu melakukan 

pekerjaan setingkat semi terampil. 

b) Tunagrahita sedang, tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar 30-

50, mampu melakukan ketrampilan mengurus diri sendiri , mampu 

mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan mampu 
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mengerjakan pekerjaan rutin yang [perlu pengawasan atau bekerja 

di tempat kerja terlindung. 

c) Tunagrahita berat dan sangat berat, mereka sepanjang kehidupanya 

selalu bergantung bantuan dan perawatan orang lain. Ada yang 

masih mampu dilatih mengurus diri sendiri dan berkomunikasi 

secaara sederhana dalam batas tertentu, mereka memiliki tingkat 

kecerdasan (IQ) kurang dari 30. 

4) Klasifikasi yang berpandangan dari sudut tingkat pandangna masyarakat 

sebagai berikut:21 

a) Tunagrahita absolut, termasuk kelompok ini yaitu tunagrahita yang 

jelas nampak ketunagrahitaanya baik ia berada di pedesaan maupun 

di perkotaan, di masyarakaat petani maupun masyarakat industri, di 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan di tempat pekerjaan. 

Termasuk golongan ini penyandang tunagrahita kategori sedang. 

b) Tunagrahita relatif, termasuk kelompok ini adalah anak tunagrahita 

yang dalam masyarakaat tertentu dianggap tunagrahita, tetapi di 

tempat masyarakat lain tidak dipandang tunagrahita. Anak 

tunagrahita yang dianggap demikian ialah anak gunagrahita ringan 

karena di masyarakat perkotaan yang maju dianggap tunagrahita 

dan di masyarakata pedesaan yang masih terbelakang dipandang 

bukan tunagrahita. 

                                                 
21 Mumpuniarti, Penanganan Anak Tunagrahita (kajian dari segi pendidikan, sosial-

psikologis dan tindak lanjut usia dewasa), skripsi, (Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri 
Yogyakarta 2000), hal. 32.  
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c) Tunagrahita semu yaitu anak tunagrahita yang menunjukkan 

penampilan sebagai penyandang tunagrahita tetapi sesungguhnya ia 

mempunyai kapasitas kemampuan yang normal. Misalnya seorang 

anak dikirim ke sekolah khusus karena menurut hasil tes 

kecerdasannya rendah, tetapi setelah mendapat pengajaran remedial 

dan bimbingan khusus menjadikan kemampuan belajar dan adaptasi 

sosialnya normal. 

5) Klasifikasi menurut tingkat kecerdasan (IQ): 22 

Term IQ Range For level 

Mild mental retardation 

Moderate Mental retardation  

Severe mental retardation  

Profound mental retardation 

55-70 to Aprox, 70  

35-40 to 50-55 

20-25 to 35-40 

Bellow 20 or 25 

 

b. Karakteristik Tunagrahita 

Karateristik khusus tunagrahita sebagai berikut:23 

1) Karakteristik tunagrahita ringan. 

Anak tunagrahita ringan, banyak yang lancar berbicara tetapi kurang 

perbendaharaan kata-katanya, mereka mengalami kesukaran berpikir 

abstrak, tetapi mereka masih dapaat mengikuti pelajaran akdemik baik 

di sekolah biasa maupun di sekolah khusus. Pada umur 16 tahun, baru 

                                                 
 22 Ibid. hal. 35.  
 23 Ibid. hal. 41-45. 
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mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak umur 12 tahun 

tetapi hanya sebagian dari mereka. 

2) Karakteristik tunagrahita sedang. 

Anak tunagrahita sedang, hampir tidak dapat mempelajari pelajaran 

akademik, mereka pada umumnya belajar secara membeo, 

perkembangan bahasanya lebih terbatas daripada anak tunagrahita 

ringan. Mereka masih mempunyai potensi untuk dilatih memelihara 

diri dan beberapa pekerjaan yang memerlukan latihan secara mekanis. 

3) Karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat. 

Anak tunagrahita berat dan sangat berat, sepanjang hidupnya akan 

selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Untuk 

golongan tunagrahita berat dan sangat berat dikategorikan sebagai 

mereka yang perlu dirawat, karena sepanjang hidupnya tergantung pada 

bantuan orang lain, sebagian dari mereka ada yang masih mampu 

dilatih menolong diri sendiri dan berkomunikasi secara sederhana 

untuk lingkungan yang sangat terbatas. Perkembangan kecerdasan 

tunagrahita berat dan sangat berat hanya mampu mencapai setaraf 

kecerdasan  anak normal yang berumur 3 tahun aatau 4 tahun. 

4) Karateristik anak rusak otak (brain damage). 

Kerusakam otak akibat terganggunya fungsi-fungsi kemampuan pada 

individu dan mendorong munculnya berbagai hambatan perkembangan. 

Hambatan perkembangan sebagai akibat kurang berfungsinya  

kemampuan kecerdasan disamping kemampuan-kemampuan yang lain. 



 

 30

5) Beberapa variasi debilitas. 

Anak tunagrahita yang dimaksud dengan debil adalah tingkat 

kecacattan tunagrahita ringan. Ada beberapa karakteristik khusus yang 

muncul pada anak yang terhambat kecerdasanya dan menampakan 

seperti karakteristik anak tunagrahita ringan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan yaitu penelitian 

yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah-masalah nyata dalam 

kehidupan, berupa berusaha menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah 

perbaikan bagi aspek kehidupan yang dipandang perlu. 

  Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Yang menurut Bogdan 

dan Tylor didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.24 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologis yaitu 

mengkaji masalah dengan mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku 

yang dapat diamati.25 

3. Subyek Penelitian 

  Pemilihan subjek penelitian dilaksanakan dengan cara accesible 

population atau populasi yang tersedia, yakni sejumlah populasi yang secara 
                                                 
 24 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 
2005), hal. 4. 

25 Abdullah MA, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rafa Grafindo Persada, 1999), hal. 50. 
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kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas.26Dalam penelitian ini yang 

menjadi subyek penelitian adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan wali siswa. 

  Data yang akan diperoleh dari kepala sekolah antara lain: Letak geografis 

sekolah, sejarah berdirinya sekolah, dan visi dan misi sekolah. Adapun data 

yang akan diperoleh dari guru PAI antara lain: bagaimana motivasi belajar 

tunanetra yang menyandang tunagrahita, upaya yang dilakukan untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa tunanetra yang menyandang 

tunagrahita, dan faktor pendukung dan penghambat motivasi belajar tunanetra 

yang menyandang tunagrahita. Sedangkan data yang akan diperoleh dari 

orang tua atau wali adalah tentang penting atau tidaknya motivasi belajar. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode Observasi 

 Observasi yang dilakukan di sini adalah observasi langsung yaitu 

dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyektif yang diteliti, 

untuk kemudian mengadakan pencatatan seperlunya yang relevan dengan 

penelitian. 

 Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana sistem 

pembelajaran di SLB A Yaketunis, bagaimana upaya guru dalam 

menumbuhkan motivasi belajar siswanya. 

b. Metode Wawancara (interview) 

                                                 
26 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 119. 
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Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.27 Pengumpulan data melalui wawancara ini penulis lakukan 

kepada kepala sekolah dan guru SLB A Yaketunis Yogyakarta. Metode ini 

penulis gunakan untuk mendapatkan data dari guru, tentang kondisi 

sekolah secara umum, pelaksanaan pengajaran, serta bagaimana upaya 

guru dalam menumbuhkan motivasi belajar bagi siswanya. . 

c. Metode dokumentasi 

  Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 

tertulis, gambar, maupun elektronik.28 Metode ini digunakan sebagai 

pelengkap atau sekunder. Dari data ini dapat diperoleh data tertulis seperti 

tentang letak geografis, keadaan belajar mengajar, struktur organisasi 

sekolah, fasilitas-fasilitas pembelajaran dan sebagainya di sekolah yang 

diteliti. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  

                                                 
 27 Cholid Narko & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 
hal. 83. 
 28 Nana Syaudih Sukma Dinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 
Rosda Karya, 2004), hal. 221. 
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Dalam rangka menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, 

maka di sini diterapkan metode analisis data kualitatif. Dalam analisis data 

tersebut digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang 

memberikan predikat pada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya29. 

Sedangkan analisis data dari hasil penelitian ini, dilakukan berdasar 

analisis deskriptif, sebagaimana yang dikembangkan oleh Mile dan 

Huberman. Analisis tersebut terdiri dari tiga alur analisis yang berinteraksi 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi Data 

 Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi 

data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan data verifikasi.30 

b. Penyajian Data 

  Penyajian data disini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.31 Penyajian data dalam skripsi ini merupakan penggambaran 

seluruh informasi tentang bagaimana upaya yang dilekukan guru untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswanya. 

c. Penarikan Kesimpulan 
                                                 

29 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 353. 
30 Mattew B. Meles, dkk., Analisa Data Kualitatif, (Jakarta : UI-Press, 1993), hal.16. 
31 Ibid., hal.17. 
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Dari kumpulan makna setiap kategori, penulis berusaha mencari 

esensi dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa 

fokus penelitian. Setelah analisis dilakukan, maka penulis dapat 

menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang 

telah ditetapkan oleh penulis. 

Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data ini kemudian diberi 

interpretasi terhadap masalah yang pada akhirnya digunakan penulis 

sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan atau urut-urutan dari 

pembahasan dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan pembahasan 

persoalan di dalamnya. Skripsi ini terdiri dari empat bagian, yaitu: 

Bab pertama atau pendahuluan merupakan bagian terdepan yang 

membicarakan kerangka dasar yang dijadikan landasan dalam penulisan dan 

pembahasan skripsi, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, telaah pustaka, landasan 

teori dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua mengenai gambaran umum SLBA Yaketunis Yogyakarta yang 

meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi, sarana dan 

prasarana, serta diakhiri dengan keadaan guru dan siswa. 

Bab ketiga membahas tentang upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

menumbuhkan motifasi belajar siswa tunanetra yang menyandang tunagrahita. 
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Bab keempat yaitu penutup, bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang 

kesimpulan sebagai intisari dari keseluruhan isi skripsi, saran-saran dan kata 

penutup. 
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Bab IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Setelah peneliti uraikan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang motivasi 

belajar siswa tunanetra yang menyandang tunagrahita di SLB-A Yaketunis 

Yogyakarta, kemudian menganalisa data hasil penelitian. Maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Motivasi Belajar Tunanetra yang Menyandang Tunagrahita 

Motivasi belajar yang dimiliki siswa tunanetra yang menyandang tunagrahita 

masih rendah. Sebagai indikasinya antara lain: ketika diajar hanya diam saja 

(tidak ada respon) dan tidak menunjukkan sikap aktif, tidak mau belajar di 

rumah, tidak mau belajar ketika liburan sekolah sehingga lupa dengan materi 

yang telah diajarkan oleh guru. Motivasi yang paling kuat (mendominasi) 

adalah motivasi eksternal yaitu dari guru. Guru menjadi motivator utama bagi 

siswa tersebut. Sedangkan orang tua menjadi motivator kedua setelah guru. 

2. Upaya-Upaya Guru PAI Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa 

Tunanetra Yang Menyandang Tunagrahita 

Untuk mengatasi masalah pembelajarannya, guru melakukan upaya-upaya 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan media pembelajaran yang adaptif untuk tunanetra yang 

menyandang tunagrahita. 

b. Menggunakan metode-metode pengajaran yang variatif bagi tunanetra 

yang menyandang tunagrahita. Metode tersebut meliputi: 
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1) Metode resitasi (tugas) 

2) Metode demonstrasi 

3) Metode karya wisata 

4) Metode Tanya jawab 

5) Metode Latihan 

6) Metode ceramah 

c. Memberikan gambaran-gambaran (cita-cita) di masa depan. 

d. Memberikan sanjungan/pujian. 

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Motivasi Belajar Tunanetra yang 

Menyandang Tunagrahita 

Ada beberapa faktor pendukung maupun penghambat di dalam 

menumbuhkan motivasi belajar pada siswa tunanetra yang menyandang 

tunagrahita diantaranya: 

a. Faktor pendukung: 

1) Harapan dari keluarga yang menginginkan anaknya agar bisa mandiri. 

2) Harapan dari guru untuk menjadikan anak didiknya bisa lebih 

mandiri. 

b. Faktor penghambat: 

1) Adanya kekhawatiran dari guru terhadap cita-cita siswa yang kurang 

menjanjikan. 

2) Sifat siswa yang agak keras. 

B. Saran dan Kritik 

a. Saran: 
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1. Untuk Wali siswa 

a. Jangan pernah merasa menyesal mempunyai anak yang berkebutuhan 

khusus. 

b. Tetaplah menjadi motivator mereka terutama di dalam belajar. 

2. Untuk guru 

a. Berikanlah hak yang sama kepada siswa yang berkebutuhan khusus 

seperti halnya siswa yang lain. 

b. Jangan pernah putus asa di dalam membimbing siswa yang 

berkebutuhan khusus. 

3. Untuk Sekolah 

c. Berikanlah kesempatan yang sama bagi anak yang berkebutuhan 

khusus untuk memperoleh pendidikan (di sekolah). 

d. Berikanlah fasilitas yang sama dengan siswa yang lain. 

4. Kritik: 

Upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam menumbuhkan motivasi 

belajar bagi siswanya sudah cukup maksimal. Akan tetapi masih ada 

sedikit yang perlu dibenahi, terutama dalam penggunaan metode 

pengajaran. Metode yang digunakan tidak harus banyak variasinya, akan 

tetapi bagaimana membuat siswa agar bisa tertarik dengan metode yang 

digunakan oleh guru. Misalnya dalam menggunakan metode demonstrasi 

dalam memberikan materi sholat. Siswa akan tertarik karena siswa bisa 

memperagakannya secara langsung. 
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C. Kata Penutup 

Puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan memberikan sup port sampai skripsi ini selesai disusun. Peneliti 

mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembahasan terdapat banyak 

kesalahan dan kekhilafan, itu semua bukanlah kesengajaan yang dilakukan oleh 

peneliti. 

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi peneliti dan 

menjadi sumbangsih yang berguna dalam pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan Islam, serta dapat menjadi referensi bagi para pengkaji pendidikan 

khususnya dalam konteks motivasi belajar tunanetra yang menyandang 

tunagrahita. 
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LAMPIRAN I  

Instrumen penelitian 

 

A. Pedoman Wawancara 

a. Kepala Sekolah 

1. Letak geografis SLB A Yaketunis Yogyakarta. 

2. Gambaran umum, sejarah berdirinya sekolah, proses perkembangan SLB 

A Yaketunis Yogyakarta. 

3. Dasar dan tujuan pendidikan (fisi dan misi). 

4. keadaan guru dan siswa. 

b. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI  bagi anak tunanetra yang 

menyandang tunagrahita (tunaganda) di SLB A Yaketunis Yogyakarta? 

2. Bagaimana proses perencanaan program pengajaran PAI khususnya 

untuk tunaganda? 

3. Apa saja materi PAI yang diajarkan kepada siswa tunaganda di SLB A 

Yaketunis Yogyakarta? 

4. Apa saja metode, strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran 

PAI? 

5. Apa saja media yang digunakan dalam proses pembelajaran PAI? 

6. Bagaimana kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran PAI? 

7. Bagaimana emaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran PAI? 

8. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam 

menumbuhkan motivasi belajar tunaganda? 

9. Apa saja factor penghambat dan pendukung yang dialami oleh guru PAI 

dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa tunaganda? 

c. Wali siswa/ orang tua siswa 

1. Bagaimana pendapat orang tua siswa tentang proses pembelajaran PAI di 

sekolah? 

2. Apakah arti motivasi bagi orang tua siswa? 

d. Siswa 

1. Apakah siswa mempunyai cita-cita? 

2. Apa cita-cita siswa? 
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B. Pedoman Observasi 

C. Pedoman Dokumentasi 
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LAMPIRAN II 

Catatan Lapangan 1 

 

Metode Pengumpulan  Data: Wawancara 

Hari/Tangal : Rabu, 24 Juni 2009  

Jam  : 10.30  WIB 

Lokasi  :  Di ruang kelas SLB-A Yaketunis 

Sumber Data :  Ibu Anik Sunarti 

 

Deskripsi Data: 

Informan adalah termasuk salah satu orang tua dari siswa tunanetra yang 

menyandang tunagrahita.  Wawancara ini merupakan yang pertama kali dengan 

informan yang dilaksanakan di ruang kelas. Pertanyaan yang disampaikan terkait 

dengan apakah motivasi belajar itu penting? Dan apa yang dimaksud dengan 

motivasi belajar itu?. 

 Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Anik terungkap bahwa 

motivasi belajar itu penting. Motivasi belajar adalah suatu usaha yang dilakukan 

untuk menunjang proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan. Akan 

tetapi realita yang ada ckukup jauh dari harapan. Ibu Anik mengungkapkan bahwa 

motivasi belajar yang dimiliki oleh anaknya kurang terutama ketika belajar di 

rumah. 

Interpretasi: 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Anik Sunarti bahwa motivasi 

belajar itu penting sebagai penunjang proses pembelajaran untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan. Namun kenyataan yang ada bahwa motivasi belajar yang 

dimiliki oleh anak tunanetra yang menyandang tunagrahita kurang. 
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Catatan Lapangan 2 

 

Metode Pengumpulan  Data: Wawancara 

Hari/Tangal : Senin, 13 Juli 2009  

Jam  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Halaman SLB-A Yaketunis  

Sumber Data : Ibu Supardilah 

 

Deskripsi Data: 

Informan adalah termasuk salah satu orang tua dari siswa tunanetra yang 

menyandang tunagrahita.  Wawancara ini merupakan yang pertama kali dengan 

informan yang dilaksanakan di halaman sekolah. Pertanyaan yang disampaikan 

terkait dengan apakah motivasi belajar itu penting? Dan apa yang dimaksud 

dengan motivasi belajar itu?. 

 Dari hasil wawancara terungkap bahwa motivasi belajar itu penting. 

Motivasi belajar merupakan suatu usaha untuk menjadikan anak itu pintar, Ibu 

Supardilah berharap agar motivasi yang dimiliki bisa menjadikan anak itu 

berprestasi sehingga dia bisa setara dengan teman-teman yang lain. 

Interpretasi: 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Supardilah bahwa motivasi 

belajar itu penting. Motivasi bisa menjadikan anak itu pintar. Artinya ketika anak 

itu mempunyai motivasi untuk belajar, kemungkinan besar anak itu akan semakin 

berkembang dan terus berkembang. 
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Catatan Lapangan 3 

 

Metode Pengumpulan  Data: Wawancara 

Hari/Tangal : Rabu, 15 Juli 2009  

Jam  : 11.00 WIB 

Lokasi  : Kantor SLB-A Yaketunis  

Sumber Data : Bapak Irfangi, S.Pd. 

 

Deskripsi Data: 

Informan adalah salah satu guru Pendidikan Agama Islam. Wawancara ini 

merupakan yang pertama kali dengan informan yang dilaksanakan di Ruang 

kantor SLB-A Yaketunis. Pertanyaan yang disampaikan menyangkut tentang 

bagaimana motivasi belajar tunanetra yang menyandang tunagrahita? Dan apa 

upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa tunanetra yang 

menyandang tunagrahita?. 

Dari hasil wawancara terungkap bahwa motivasi belajar yang dimiliki oleh 

anak tunanetra yang menyandang tunagrahita kurang. Oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar tersebut. Upaya yang 

dilakukan diantaranya  menggunakan metode pengajaran yang bervariasi dan 

memberikan gambaran-gambaran tentang masa depan (cita-cita). 

Interpretasi: 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Irfangi bahwa motivasi belajar 

yang dimiliki oleh anak tunanetra yang menyandang tunagrahita kurang. Upaya 

yang dilakukan diantaranya adalah menggunakan metode pengajaran yang 

bervariasi dan memberikan gambaran-gambaran tentang masa depan (cita-cita). 
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Catatan Lapangan 4 

 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tangal : Sabtu, 18 Juli 2009  

Jam  : 09.30 WIB 

Lokasi  : Kantor SLB-A Yaketunis 

Sumber Data : Ibu Siti Syamsidariyah, S.Pd. 

 

Deskripsi Data: 

Informan adalah termasuk salah satu dari guru Pendidikan Agama Islam. 

Wawancara ini merupakan yang pertama kali dengan informan yang dilaksanakan 

di ruang kantor SLB-A Yaketunis. Pertanyaan yang disampaikan tentang 

bagaimana motivasi belajar anak tunanetra yang menyandang tunagrahita? Dan 

apa upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa tunanetra 

yang menyandang tunagrahita?. 

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa motivasi yang dimiliki 

anak tunanetra yang menyandang tunagrahita sangat kurang. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan motivasi tersebut. Upaya-

upaya tersebut diantaranya: menggunakan media pembelajaran yang adaptif bagi 

anak tunanetra yang menyandang tunagrahita, menggunakan metode pengajaran 

yang bervariasi , dan memberikan sanjungan atau pujian. 

Interpretasi: 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Siti Syamsidariyah bahwa 

motivasi yang dimiliki anak tunanetra yang menyandang tunagrahita masih 

rendah. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya: menggunakan media 

pembelajaran yang adaptif bagi tunanetra yang menyandang tunagrahita, 

menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, dan memberikan sanjungan 

atau pujian. 
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Catatan Lapangan 5 

 

Metode Pengumpulan  Data: Observasi 

Hari/Tangal : Sabtu, 18 Juli 2009  

Jam  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas 

Sumber Data : Bapak Irfangi, S.Pd. 

 

Deskripsi Data: 

Informan merupakan salah satu guru PAI di SLB-A Yaketunis.  Observasi 

ini dilakukan di ruang kelas ketika guru sedang mengajar Pendidikan Agama 

Islam dengan memberikan materi tentang sholat. 

 Dari hasil observasi tersebut terungkap bahwa metode yang tepat untuk 

mengajarkan materi tentang sholat adalah metode demonstrasi. Dimana dengan 

metode ini, siswa dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. 

Guru harus memberikan materi dengan pelan-pelan dan berulang-ulang. 

Interpretasi: 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Irfangi bahwa mengajarkan 

materi tentang sholat tidak hanya sekali, melainkan harus diberikan secara pelan-

pelan dan dengan berulang-ulang. 
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Catatan Lapangan 6 

 

Metode Pengumpulan  Data: Observasi 

Hari/Tangal : Senin, 13 Juli 2009  

Jam  : 09.30 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas 

Sumber Data : Ibu Siti Syamsidariyah, S.Pd. 

 

Deskripsi Data: 

Informan merupakan salah satu guru PAI di SLB-A Yaketunis.  Observasi 

ini dilakukan di ruang kelas ketika guru sedang mengajar Pendidikan Agama 

Islam. 

 Dari hasil observasi tersebut terungkapbahwa siswa tidak bisamenjawab 

pertanyaanyang telah dilontarkan oleh guru. Setelah dipancing sedikit demi 

sedikit, barulah siswa  bisa menjawabnya meskipun jawaban itu salah. Setelah 

ditanya lebih lanjut oleh guru, siswa tersebut mengungkapkan bahwa di rumah 

tidak pernah belajar. Faktor inilah yang menyebabkan siswa lupa terhadap 

sebagian besar materi yang telah diajarkan oleh guru pada waktu sebelumnya. 

Interpretasi: 

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti sebelumnya bahwa siswa tersebut 

tidak mau belajar ketika di rumah, terlebih lagi ketika liburan sekolah yang 

ccukup lama.Hal inilah yang mengakibatkan dia lupa terhadap sebagian besar 

materi yang telah diajarkan oleh guru. Ketika mulai masuk sekolah lagi dan guru 

memberikan pertanyaan, siswa tersebut tidak bisa menjawabnya. 
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Catatan Lapangan 7 

 

Metode Pengumpulan  Data: Wawancara 

Hari/Tangal : Jum’at, 17 Juli 2009  

Jam  : 10.00 WIB 

Lokasi  : Halaman sekolah 

Sumber Data :Alfian Yulianto  

 

Deskripsi Data: 

Informan merupakan salah satu siswa di SLB-A Yaketunis.  Wawancara 

ini dilakukan di halaman sekolah. Wawancara ini dilakukan ketika siswa sedang 

istirahat. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa siswa yang bernama 

Alfian yang sekarang duduk di kelas III ini juga mempunyai cita-cita sebagaimana 

siswa pada umumnya. Ketika ditanya oleh gurunya ingin menjadi apa?. Dia 

menjawab ingin menjadi dokter. 

Interpretasi: 

Setelah dilakukan wawancara langsung terhadap siswa, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa siswa tunanetra yang menyandang tunagrahita juga 

mempunyai cita-cita seperti siswa lain pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Catatan Lapangan 8 

 

Metode Pengumpulan  Data: Wawancara 

Hari/Tangal : Sabtu, 18 Juli 2009  

Jam  : 10.00 WIB 

Lokasi  : Halaman sekolah 

Sumber Data :Nur Wahyu Safarudin  

 

Deskripsi Data: 

Informan merupakan salah satu siswa di SLB-A Yaketunis.  Wawancara 

ini dilakukan di halaman sekolah. Wawancara ini dilakukan ketika siswa sedang 

istirahat. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa siswa yang bernama Nur 

Wahyu yang sekarang duduk di kelas II ini juga mempunyai cita-cita sebagaimana 

siswa pada umumnya. Ketika ditanya oleh gurunya ingin menjadi apa?. Dia 

menjawab ingin menjadi dokter. 

Interpretasi: 

Setelah dilakukan wawancara langsung terhadap siswa, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa siswa tunanetra yang menyandang tunagrahita juga 

mempunyai cita-cita seperti siswa lain pada umumnya. 
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