


ABSTRAK 

 

 Pada dasarnya setiap manusia merasa betapa pentingnya sinar jiwa yang suci dari 
pancaran Nur Ilahi, dengan pancaran itu umat manusia harus dapat mempelajari , memahami 
dan mandalami ajaran yang terkandung dalam syariat Islam secara utuh sehingga mereka 
dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga yang dirasakan oleh para 
tuna netra, mereka juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mempelajari, memahami dan 
mendalami ajaran Islam, namun para tuna netra akan kesulitan dalam membina dirinya, 
memahami ajaran agama serta mengabdi kepada Allah SWT, Kesultan mereka adalah day 
pandang mereka yang tidak mampu, oleh karenanya kewajiban bagi yang normal atau 
sempurna untuk membantu mereka agar mereka mampu memahami ajaran agama secara utuh 
dan benar. 

 Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS)  adalah yayasan yang 
membantu dan mengangkat derajat para tuna netra dengan memberikan kesempatan 
memperoleh pendidikan, pembinaan dan bimbingan dengan sentuhan nilai-nilai agama Islam, 
sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dan cobaan hidup, dengan demikian rasa 
rendah diri yang ada pada mereka akan hilang dan mereka dapat menatap masa depan dengan 
penuh optimis dengan bekal yang mereka peroleh Yayasan. 

 Subyek dari penelitian ini adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian 
yaitu mereka yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembinaan agama Islam, sedangkan 
Obyeknya adalah pembinaan agama Islam bagi tuna netra di Yayasan Kesejahteraan Tuna 
Netra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta. Penelitian ini dalam memperoleh data 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembinaan agama Islam yang dilakukan 
dengan diadakannya pengajian ba’da subuh ,kegiatan seni baca al Qur’an Braille , dan juga 
tadarus al Qur’an Braille berjalan dengan baik karena didukung oleh unsur-unsur yang 
terlibat seperti adanya subyek, materi, metode dan sarana. 








































































































































	COVER
	HALAMAN ABSTRAK
	HALAMAN NOTA DINAS
	PENGESAHAN
	HALAMAN MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Penegasan Judul
	B. Latar Belakang Masalah
	C. Rumusan Masalah
	D. Tujuan dan Penelitian
	E. Kegunaan Penelitian
	F. Landasan Teoritik
	G. Metode Penelitian

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran saran
	C. Kata Penutup

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



