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ABSTRAK 

 OKTI SETIYANI (18102020071), Metode Bimbingan Baca Tulis 

Arab Braille bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang 

Disabilitas Netra di Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas (BRTPD) 

Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021. 

 

  

 Sebagai umat Islam membaca Al-Qur’an merupakan ibadah yang 

diutamakan, tetapi kegiatan TPA pada umumnya belum dapat memfasilitasi 

para PPKS penyandang disabilitas netra yang memiliki keistimewaan dalam 

mempelajari Al-Qur’an padahal mereka membutuhkan hal yang sama dan 

Islam memandang setiap manusia secara sama. Maka dari itu bimbingan 

baca tulis Arab braille ini penting agar mereka dapat beribadah dengan 

membaca dan menulis  Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Subjek dalam penelitian adalaj 1 

instruktur dan 4 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penyandang 

disabilitas netra. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

metode bimbingan baca tulis Arab bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan 

sosial penyandang disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang 

Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan metode baca tulis Arab braille bagi PPKS penyandang disabilitas 

netra di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta 

menggunakan lima metode yaitu: Pertama, metode ceramah di mana 

instruktur menjelaskan materi di depan PPKS penyandang disabilitas netra 

atau khalayak ramai dan sering kali diselingi tanya jawab. Kedua, metode 

tanya jawab di mana instruktur bertanya atau menjawab pertanyaan, dan 

sebaliknya. Ketiga, metode sorogan adalah metode individual di mana 

instruktur mendatangi meja PPKS penyandang disabilitas netra untuk 

mengkaji materi secara individu. Keempat, metode bandongan di mana 

instruktur menjelaskan materi kepada beberapa PPKS penyandang 

disabilitas netra yang diperjelas dan rinci seperti terjemahannya atau 

petunjuk dalam menuliskannya. Kelima, metode drill disebut juga latihan 

karena metode ini memang menggunakan latihan secara terus-menerus 

dalam penyampaian materinya.  
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ABSTRACT 

 OKTI SETIYANI (18102020071), Reading and Writing Arabic 

Braille Guidance Method for Social Welfare Services of Persons with 

Disabilities for Those in Need in Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang 

Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta. Thesis: Yogyakarta, Faculty of Da’wah 

and Communication. State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2021. 

 

 

 As muslims, reading Al-Qur’an is a priority  worship, but TPA 

activities in general have not been able to facilitate social welfare services 

of persons with disabilities for those in need who have the privilage of 

studying the Al-Qur’an even though they need the same things and Islam 

views humans the same. Therefore, reading and writing Arabic braille 

guidance is important so that they can worship by reading and writing Al-

Qur’an properly and correctly. 

 This research is a qualitative research with descriptive approach. 

Data collection techniques used are interview, observation and 

documentation methods. The subjects in this research were 1 instructor and 

4 people with visual impairments. 

 The purpose of this research is to determine the application of 

reading and writing Arabic braille guidance method for social welfare 

services of persons with disabilities for those in need in Balai Rehabilitasi 

Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta. The results of this 

study indicate that the application of reading and writing Arabic braille 

guidance method for social welfare services for persons with disabilities for 

those in need in Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

(BRTPD) Yogyakarta uses 5 methods, namely: First, the lecture method in 

which the instructor explains the material in front of social welfare services 

of persons with disabilities for those in need or general public and is often 

interspersed with questions and answers.Second, the question and answer 

method in which the instructor asks or answers questions, and vice versa. 

Third, the sorogan method is an individual method in which the instructor 

goes to the social welfare services of persons with disabilities for those in 

need to study the material individually. Forth, bandongan method where the 

instructor explains the material which is clarified and detailed such as a 

translation or writing instructions. Fifth, the drill method is also called 

training because it uses continous practice in delivering the material.  

  

 

Keywords: Method, Reading and Writing Arabic Braille, People with 

Visual Disabilities  
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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri....”  

(QS. Ar-Ra’d 13: Ayat 11) 

 

“I am not what happened to me, I am what I choose to become...”  

_Carl Jung_ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul dalam penelitian ini adalah “Metode Bimbingan Baca Tulis Arab 

Braille bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 

Netra di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) 

Yogyakarta”. Peneliti berusaha memberikan penegasan beberapa istilah 

penting dimaksudkan untuk menghindari adanya salah pengertian pada judul 

ini. Adapun penegasan masing-masing istilah judul yang perlu dijelaskan 

antara lain: 

1. Metode  

  Dalam KBBI yang dimaksud dengan metode adalah cara teratur 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan.1 

2. Bimbingan Baca Tulis Arab Braille 

Bimbingan baca tulis Arab braille secara istilah terdiri dari 

gabungan beberapa kata, yang dipecah menjadi bimbingan dan baca tulis 

Arab braille agar mudah dalam memberikan penjelasan. Bimbingan adalah

 
 1 “KBBI”, https://kbbi.web.id/metode.html, diakses pada 16 Desember 2021. 

https://kbbi.web.id/metode.html
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proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli pada 

seorang atau beberapa individu, baik anak, remaja ataupun dewasa dalam 

menghindari atau mengatasi permasalahan di dalam kehidupan sehingga 

tercapainya kebahagiaan hidup.2 

Sedangkan baca tulis Arab braille dari kata “baca” dan “tulis”, jika 

digabungkan akan membentuk kata turunan “baca tulis” yang dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan yaitu 

membaca dan menulis. Menurut KBBI, braille adalah sistem tulisan dan 

cetakan untuk para disabilitas netra berupa kode yang terdiri atas enam 

titik dalam pelbagai kombinasi yang ditonjolkan pada kertas sehingga 

dapat diraba.3 Seiring dengan perkembangannya, huruf braille ini juga 

tersedia dalam huruf-huruf hijaiyah (huruf Arab). Perbedaannya, Arab 

braille ini dibaca dari kiri ke kanan, mengikuti konvensi internasional. 

Angka-angka juga demikian, seperti dalam bahasa Arab yang dicetak. 

Dari penjelasan tersebut, maka bimbingan baca tulis Arab braille 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemberian bantuan 

dalam hal membaca dan menulis Arab braille agar pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra dapat membaca dan 

menulis Al-Qur’an dengan baik dan benar.  

 
 2 Abror Sodik, Pengantar Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2015), hlm. 3 
3 “KBBI”, https://kbbi.web.id/braille.html, diakses pada 01 April 2021. 

https://kbbi.web.id/braille.html
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3. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 

Netra 

 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dikarenakan suatu hambatan 

tidak dapat melakukan fungsi sosialnya sehingga membutuhkan pelayanan 

sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohami 

maupun sosial.4 

 Penyandang disabilitas netra atau biasa disebut dengan tunanetra 

adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Disabilitas 

netra ini dapat dibedakan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) 

dan penglihatan rendah (low vision).5 

 Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud peneliti pemerlu 

pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra adalah 

individu dengan keistimewaan netra yang dibina agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

4. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) 

Yogyakarta 

 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) 

Yogyakarta merupakan balai rehabilitasi yang bertempat di Piring, 

 
4 Kementrian Sosial Republik Indonesia, “Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”, LSPS (Lembaga Sertifikasi 

Pekerjaan Sosial.  
5 Walada Afton Abiyasa, Model Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Netra di Balai 

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 22. 
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Srihardono, Pundong, Bantul, DIY. Di balai rehabilitasi ini terdapat 

berbagai macam bimbingan, baik bimbingan mental maupun sosial yang 

digunakan sebagai kegiatan rehabilitasi difabel, berikut ini adalah 

beberapa bimbingan mental yang digunakan untuk menumbuhkan kembali 

kepercayaan dan harga diri pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial 

(PPKS), yaitu Bimbingan Agama, Pramuka, Olahraga, Activity of Day 

Living, Kedisiplinan dan Orientasi Mobilitas. Sedangkan bimbingan sosial 

bertujuan untuk menumbuhkan kembali fungsi sosial dalam diri pemerlu 

pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), seperti bimbingan Bahasa Inggris, 

Kesenian Musik dan Vokal, Karawitan, Sosial Kemasyarakatan, 

Kesehatan Masyarakat, Baca Tulis Braille, Baca Tulis Arab Braille, Home 

Industri, Kerajinan Tangan, dan Wirausaha. Bimbingan-bimbingan 

tersebut dimaksudkan agar dapat membantu dalam proses pembentukan 

perilaku sosial, mengembalikan dan menumbuhkan fungsi sosial sekaligus 

menumbuhkan kepercayaan dan harga diri PPKS agar dapat bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitar. 

Menurut peneliti yang dimaksud dengan judul “Metode Bimbingan Baca 

Tulis Arab Braille bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang 

Disabilitas Netra di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

(BRTPD) Yogyakarta” adalah penerapan cara kerja yang bersistem dalam 

pelaksanaan pemberian bantuan membaca dan menulis Arab braille pada 

individu dengan keistimewaan netra agar dapat membaca dan menulis Al-
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Qur’an di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) 

Yogyakarta. 

B. Latar Belakang 

Sebagai umat Islam, bahasa Arab sudah tidak awam lagi dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Bahasa Arab menjadi bagian 

dari kehidupan masyarakat Islam karena sadar atau tanpa sadar, bahasa Arab 

selalu kita ucap, mulai dari bagun tidur sampai tidur kembali. Allah SWT 

mengistimewakan bahasa Arab karena menjadikannya sebagai bahasa Al-

Qur’an, salat, zikir, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam buku yang berjudul 

Iqtidha’ Ash-Shirathal Mustaqim Mukholafati Ashabul Jahim, Ibnu Taimiyah 

berkata:  

“Allah menurunkan Al-Qur’an dalam bahasa Arab dan menjadikan 

rasul-Nya menyampaikan Al-Qur’an dan hikmahnya dengan bahasa 

Arab, sehingga tidak ada jalan untuk memperkokoh diri dalam 

beragama dan memahami agamanya dengan baik kecuali dengan 

bahasa Arab. Dengan demikian bahasa merupakan bagian dari agama. 

Orang yang biasa berbahasa Arab akan lebih mudah memahami agama 

Allah dan lebih mendekatkan usahanya menegakkan syi’ar agama. Juga 

dapat lebih mendekati para pendahulunya dari golongan Mujahirin dan 

Anshar dalam mengintegrasikan unsur-unsur mereka”.6 

Maka dari itu, penting bagi umat Islam di Indonesia untuk 

mempelajarinya agar memudahkan dalam beribadah, dalam konteks ini 

mengacu pada membaca Al-Qur’an. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan 

oleh Iman Al-Baihaqi, dari an-Nu’man ibn Basyir, Rasulullah shalallahu’alaihi 

 
6 Muhammad bin Ali Adh-Dhabi’I, Bahaya Mengekor Non Muslim Mukhtarat Iqtidha’ 

Ash-Shirathal Mustaqim Syaikh Ibnu Taimiyah (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hlm 54 
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wasallam bersabda: “Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-

Qur’an”.7 

Hadis lainnya yang familiar di telinga adalah hadis yang diriwayatkan 

Imam At-Tirmidzi, dari Abdullah ibn Mas’ud, Rasulullah shalallahu’alaihi 

wasallam bersabda:  

“Siapa saja membaca satu huruf dari Kitabullah, maka ia akan 

mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan 

kepada sepuluh semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu 

huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.”8 

Hadis lainnya menyebutkan bahwa Al-Qur’an akan datang 

memberikan syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Telah 

diriwayatkan Imam Ahmad, dari Abu Umamah al-Bahili, Rasulullah 

shalallahu’alaihi wasallam bersabda: “Bacalah Al-Qur’an sebab ia akan datang 

memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya (pembaca, 

pengamal)”.9 

Selain itu, masih banyak hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan 

umat Islam untuk membaca dan mengamalkan kitab Allah. Al-Qur’an sendiri 

berdasarkan asal usul katanya berasal dari qara’a, yaqra-u, qira-atan atau 

qur’anan yang dapat diartikan mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf 

dan kata-kata dari bagian ke bagian lainnya dengan berturut-turut dengan tetap. 

Disebut Al-Qur’an karena berisi inti sari kitab-kitab Allah dan ilmu 

pengetahuan. Sedang secara terminologi, Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT. 

yang diturunkan secara mutawatir sebagai mukjizat pada Nabi Muhammad Saw. 

 
7 Aplikasi Kitab Hadis Online, http://www.lidwa.com, diakses pada tanggal 12 April 2021. 
8 Hadis Online Indonesia, http://www.hadits.id, diakses pada tanggal 11 April 2021. 
9 Aplikasi Kitab Hadis Online, http://www.lidwa.com, diakses pada tanggal 12 April 2021. 

http://www.lidwa.com/
http://www.hadits.id/
http://www.lidwa.com/
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dengan perantara malaikat Jibril dan merupakan ibadah bagi para pembacanya. 

Al-Qur’an berisi aturan-aturan kehidupan manusia, merupakan petunjuk bagi 

orang beriman dan bertaqwa, di dalamnya terdapat rahmat dan pelajaran bagi 

orang-orang beriman.10 

Maka dari uraian tersebut, bisa diambil pengertian bahwa mempelajari 

bahasa Arab penting bagi umat Islam agar dapat membaca Al-Qur’an dengan 

baik dan benar. Sekarang ini masyarakat Islam di Indonesia sudah mengenal 

huruf Hijaiyah dengan mengikuti kegiatan TPA yang biasanya diadakan di 

langgar atau masjid untuk belajar membaca dan menulis Arab. Namun, pada 

umumnya masih belum ada bimbingan dan pengajaran yang dilakukan untuk 

para PPKS penyandang disabilitas netra.  

PPKS penyandang disabilitas atau difabel sebenarnya berasal dari kata 

berbahasa Inggris yakni different ability atau individu-individu dengan 

kemampuan yang berbeda. Sebutan ini diperuntukkan untuk menggantikan label 

disable atau disability yang memiliki arti penyandang cacat. The Social Work 

Dictionary mendefinsikan istilah penyandang disabilitas sebagai berkurangnya 

fungsi secara permanen atau sementara waktu dan ketidakberdayaan individu 

untuk melakukan sesuatu yang dapat dilakukan individu lainnya sebagai akibat 

dari cacat jasmani ataupun batinnya (mental).11 

 
10 Sri Winih, Implementasi Pembelajaran Hafalan Al-Qur’an Menggunaan Al-Qur’an 

Braille (Studi Kasus di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo), Skripsi, (Ponorogo: 

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN), 2016) 
11 Rofi’atul Khoiriyah, Difabilitas dalam Al-Qur’an, Skripsi, (Semarang: Program Studi 

Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hlm. 3. 
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PPKS penyandang disabilitas netra memiliki keistimewaan dalam 

mempelajari Al-Qur’an, mereka tidak bisa seperti individu pada umumnya yang 

dapat belajar bersama di langgar atau masjid, mereka membutuhkan bimbingan 

agar bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Mereka berhak 

mendapatkan hak normalisasi, dianggap setara di masyarakat. Karena hal itulah 

seorang PPKS penyandang disabilitas netra merasa berbeda di masyarakat, 

sehingga mereka merasa rendah diri karena kurang memiliki kemampuan dalam 

berperan di masyarakat.  

Padahal Islam memandang manusia secara sama, memiliki hak-hak yang 

sama, baik manusia itu sempurna maupun tidak sempurna (penyandang 

disabilitas). Seorang PPKS penyandang disabilitas netra harusnya bukan dibeda-

bedakan, mereka seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena mereka juga 

memiliki kewajiban yang sama untuk beribadah pada Allah. Namun, karena 

keterbatasan itu maka dalam mempelajari ajaran Islam, dalam konteks peneliti 

adalah membaca Al-Qur’an, mereka akan mengalami kesulitan yang berbeda 

dengan anak-anak pada umumnya. Maka mereka membutuhkan bimbingan atau 

bantuan dari orang lain agar PPKS penyandang disabilitas netra dapat 

mengembangkan kemampuannya agar mereka merasa sama karena memiliki 

kemampuan yang setara dengan individu lainnya. Apabila seorang PPKS 

penyandang disabilitas netra memiliki kemampuan yang setara dengan individu 

pada umumnya, walaupun dengan bimbingan dan cara yang berbeda, maka 

mereka akan merasa fungsi sosialnya meningkat karena keterampilan-

keterampilan yang dimiliki oleh individu pada umumnya.  
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Seperti halnya seorang PPKS penyandang disabilitas netra atau sering 

disebut tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam 

penglihatannya, dan karena hal tersebut individu tersebut menjadi terbatas dalam 

mendapatkan informasi. PPKS penyandang disabilitas netra membutuhkan alat 

bantu agar dapat membaca Al-Qur’an, yaitu dengan membaca Al-Qur’an braille. 

Sedangkan untuk menulis Al-Qur’an, mereka menggunakan stylus dan reglet. 12  

Pada umumnya PPKS penyandang disabilitas netra di Indonesia belum 

dapat membaca Al-Qur’an karena keterbatasan yang dimilikinya. Lalu peneliti 

mendapati bahwa di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

(BRTPD) terdapat kegiatan bimbingan baca tulis Arab braille bagi disabilitas 

netra yang bertujuan untuk menumbuhkan fungsi sosial dengan memberi 

keterampilan dalam membaca Al-Qur’an braille. Maka dari itu, peneliti tertarik 

dan mengangkat judul “Metode Bimbingan Baca Tulis Arab Braille bagi 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra di Balai 

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode bimbingan baca tulis Arab 

braille bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra 

di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta? 

 
12 Beny Abdurrahlam, Media Pembelajaran Huruf Latin dan Hijaiyah Braille dengan 

Output Suara untuk Siswa Tunanetra di SLB A Yaketunis Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: 

Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 9. 
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D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah tertulis di atas, dapat diketahui tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis 

penerapan metode bimbingan baca tulis Arab braille bagi pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra di Balai Rehabilitasi Terpadu 

Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

pengembangan pengetahuan khususnya di bidang pengetahuan dalam 

bimbingan dan konseling Islam, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan keilmuan serta dapat menambah 

koleksi karya tulis ilmiah, sehingga dapat menjadi salah satu referensi 

atau acuan bahan untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan dari 

penelitian sebelumnya.  

b. Memberikan informasi dan referensi secara teori dan fakta yang terjadi 

di lapangan mengenai penerapan metode bimbingan baca tulis Arab 

braille bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penyandang 

disabilitas netra di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

(BRTPD) Yogyakarta. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai penerapan metode bimbingan baca tulis Arab 

braille bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penyandang 

disabilitas netra di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

(BRTPD) Yogyakarta. 

b. Bagi pembimbing, dengan adanya penelitian ini sebagai bahan 

masukan dalam menerapkan praktik metode bimbingan baca tulis Arab 

braille. 

c. Bagi pembaca pada umumnya, dapat memberikan gambaran tentang 

penerapan metode bimbingan baca tulis Arab braille bagi pemerlu 

pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra. 

F. Kajian Pustaka 

Dari hasil penelusuran peneliti sejauh ini, peneliti tidak menemukan 

penelitian serupa, baik skripsi, tesis ataupun jurnal yang mengkaji tentang 

“Metode Bimbingan Baca Tulis Arab Braille bagi Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra di Balai Rehabilitasi 

Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta”. Namun, di sisi lain 

peneliti menemukan adanya kemiripan dengan penelitian lainnya. Berikut ini 

adalah penelitian-penelitian yang dipandang memiliki kemiripan dengan judul 

penelitian ini yaitu:  
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Pertama, skripsi karya Muhammad Syarif Hidayatullah yang berjudul 

“Problematika Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) pada Anak 

Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) di Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB) 

YKTM Budi Asih Semarang”. Dalam penelitian ini, memperoleh hasil bahwa 

dalam proses pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an pada anak penyandang 

disabilitas netra di Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB) YKTM Budi Asih 

Semarang memiliki kesamaan dengan pembelajaran pada umumnya, tetapi perlu 

adanya modifikasi untuk menyesuaikan kondisi para peserta didik. Anak 

berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan seperti fisik, kelemahan pada indera 

penglihatan, kepekaan perabaan huruf braille, berbedanya kemampuan 

menangkap pelajaran, kurangnya dorongan orang tua, sarana dan fasilitas yang 

kurang memadai dan kurangnya tenaga pendidik. Lalu upaya dalam mengatasi 

permasalan-permasalahan tersebut adalah dengan senantiasa berusaha 

semaksimal mungkin dalam melakukan pembelajaran, menggunakan metode 

sorogan, yang ditujukan agar peserta didik maksimal dalam mempelajari materi, 

memaksimalkan penggunaan Al-Qur’an braille dan selalu sabar menghadapi 

suasana hati para peserta didik yang tidak stabil.13 Persamaan dengan penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji tentang penggunaan braille Arab untuk tunenetra 

dan metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek, yaitu penelitian terdahulu terfokus pada 

 
13 Muhammad Syarif Hidayatullah, Problematika Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

(BTA) Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) di Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB) 

YKTM Budi Asih Semarang”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. vi-vii. 
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problematika pembelajaran dan solusinya, sedangkan penelitian ini fokus pada 

penerapan metode bimbingan baca tulis Arab braille. 

Kedua, skripsi karya Rukiah yang berjudul “Model Pembelajaran Baca 

Al-Qur’an Bagi Siswa Tunanetra di SLB AB Bukesra Ulee Kareng Banda 

Aceh”. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pola pembelajaran Al-Qur’an 

peserta dirik dengan penyandang disabilitas netra di SLB AB Bukesra Ulee 

Kareng Aceh Besar menggunakan huruf hijaiyah braille atau Al-Qur’an braille 

yang dibaca dengan merabanya. Juga dengan Arab jawi dan komputer, mereka 

juga menggunakan huruf braille sehingga siswa penyandang disabilitas netra 

terbiasa untuk menggunakannya. Beberapa faktor yang menjadi penghambat 

terletak pada kesulitannya peserta didik untuk membedakan titik dalam huruf 

braille karena setiap siswa memiliki perbedaan dalam menangkap pelajaran. 

Maka para guru memiliki caranya sendiri dalam meningkatkan kemampuan baca 

tulis Al-Qur’an yaitu dengan memberikan jam tambahan dan memberikan 

laporan perkembangan pada tiap rapat evaluasi. Tidak lupa, para guru juga 

dibekali dengan kemampuan dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus oleh 

Dinas Pendidikan Provinsi dan pusat.14 Persamaan dengan penelitian ini terletak 

pada baca Al-Qur’an dan pendekatan penelitian berupa deskriptif kualitatif. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dalam meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mempelajari baca tulis Al-Qur’an dan solusinya, 

sedang penelitian ini berfokus pada penerapa metode bimbingan baca tulis Arab 

 
14 Rukiah, Model Pembelajaran Baca Al-Qur’an Bagi Siswa Tuna Netra di SLB AB 

Bukesra Ulee Kareng Banda Aceh, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh, 2020), hlm. xi-xii. 
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braille bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas 

netra. 

Ketiga, jurnal karya Kukuh Kurnia yang berjudul “Penggunaan Iqro’ 

Braille untuk Memperlancar Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Tunanetra 

Kelas III di SDLB”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya pengaruh 

yang signifikan antara penggunaan media iqro’ braille dalam proses 

pembelajaran untuk memperlancar kemampuan membaca Al-Qur’an braille bagi 

siswa. Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang arab 

braille bagi tunanetra. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian di mana 

penelitian ini berfokus pada pengujian keefektifan iqro’ braille untuk 

memperlancar kemampaun membaca Al-Qur’an, sedangkan penelitian peneliti 

berfokus pada penerapa metode bimbingan baca tulis Arab braille bagi PPKS 

penyandang disabilitas netra.15 

Keempat, skripsi karya Prastika Afiani yang berjudul “Pembalajaran Al-

Qur’an Braille bagi Anak Tunanetra di SMPLB Swadaya Kendal”. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa pembelajaran menggunakan modul Al-Qur’an 

braille, problematika yang dialami adalah tidak adanya silabus dan waktu yang 

kurang dalam untuk melaksanakan pembelajaran, serta solusinya adalah 

menjalankan kurikulum yang dibuat dengan efektif, memaksimalkan waktu dan 

memberikan pembelajaran yang efektif. Kesamaan dari penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang pembelajaran Al-Qur’an braille bagi tunanetra, 

 
 15 Kukuh Kurnia, “Penggunaan Iqro’ Braille untuk Memperlancar Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an Siswa Tunanetra Kelas III di SDLB”, Jurnal Pendidikan Khusus, Universitas Negeri 

Surabaya, FIP, Pendidikan Luar Biasa, 2016, hlm 8. 
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sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian di mana penelitian ini 

membahas tentang proses, problem dan solusi sedangkan penelitian dari peneliti 

berfokus pada penerapan metode bimbingan baca tulis Arab braille.16 

Kelima, jurnal penelitian karya Hindatulatifah yang berjudul 

“Peningkatan Minat dan Prestasi Belajar Al-Qur’an dengan Metode dan Bahan 

Ajar Iqro’ Braille Pada Siswa Kelas III SDLB-A Yaketunis Yogyakarta”. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan bahan belajar 

iqro’ braille tersebut dapat meningkatkan minat belajar Al-Qur’an para siswa. 

Hal itu berdasaran hasil pratindakan yang dikategorikan sedang yaitu 68,75%, 

pada siklus I meningkat menjadi kategori tinggi 87,08%. Pada siklus II 

meningkat menjadi kategori tinggi 90%. Selain itu penerapan Iqro’ braille juga 

meningkatan prestasi PAI yang dapat dilihat dari nilai para siswa sebelum dan 

sesudah tindakan.17 Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang penggunaan Arab braille bagi PPKS penyandang disabilitas 

netra. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang terfokus pada 

peningkatan minat dan prestasi belajar Al-qur’an siswa kelas III dengan 

disabilitas netra SDLB-A Yaketunis, sedangkan penelitian ini fokus pada 

penerapan metode bimbingan baca tulis Arab braille bagi PPKS penyandang 

disabilitas netra di BRTPD Yogyakarta. 

 
 16 Prastika Afiani, Pembelajaran Al-Qur’an Braille bagi Anak Tunanetra di SMPLB 

Swadaya Kendal”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), x 
17 Hindatulatifah, “Peningkatan Minat dan Prestasi Belajar Al-Qur’an dengan Metode dan 

Bahan Ajar Iqro’ Braille Pada Siswa Kelas III SDLB-A Yaketunis Yogyakarta”, Jurnal Pendidikan 

Agama Islam, Vol. XIV: 2 (Desember, 2017), hlm. 203. 
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Keenam, jurnal karya Faridatul Husna Widiarti yang berjudul 

“Penggunaan Media Al-Qur’an Braille Book dan Braille Digital Bagi Tunanetra 

di Surakarta”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kunci utamanya berada 

pada para pendidik, mereka diharapkan menguasai media-media yang digunakan 

dalam pembelajaran, dan bagi pendidik dan pemerhati pendidikan untuk 

mengembangkan dan memunculkan inovasi dalam proses pembelajaran untuk 

peserta didik penyandang disabilitas netra.18 Persamaan dengan penelitian ini 

terletak pada penggunaan media Al-Qur’an braille bagi penyandang disabilitas 

netra, serta metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada 

penggunaan braille digital dan lebih berfokus pada penggunaan, kelebihan, 

kekurangan dan tingkat keberhasilan media, sedangkan penelitian ini fokus pada 

penerapan metode bimbingan baca tulis Arab braille bagi PPKS penyandang 

disabilitas netra. 

Dari beberapa kajian pustaka di atas, telah membahas topik mengenai 

baca tulis Arab braille dan penyandang disabilitas netra. Namun penelitian di 

atas memiliki perbedaan satu sama lain sehingga penelitian sebelumnya tidak 

ada yang sama persis dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam hal 

ini, peneliti berusaha untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada penerapan 

metode baca tulis Arab braille bagi PPKS penyandang disabilitas netra di Balai 

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta. 

 
18 Faridatul Husna Widiarti, “Penggunaan Media Al-Qur’an Braille Book dan Braille 

Digital bagi Tunanetra di Surakarta”, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 19:2, (Desember, 2018), 

hlm. 118-119. 
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G. Landasan Teori 

1. Metode Bimbingan Baca Tulis Arab Braille 

a. Pengertian Metode  

Dalam dunia pendidikan terdapat bermacam-macam metode bimbingan 

maupun mengajar, yang dalam hal penerapannya harus disesuaikan 

dengan situasi, kondisi, fasilitas dan tujuan yang ingin diraih. Metode 

adalah alat dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu yang digunakan dalam 

menyampaikan materi.19 Dalam KBBI metode adalah cara teratur yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan.20 

b. Pengertian Bimbingan 

Bimbingan, secara etimologis berasal dari kata berbahasa Inggris 

“guidance” yang merupakan bentuk infinitif dari kata kerja “to guide” 

yang memiliki arti membimbing, menunjukkan, dan menuntun ke jalan 

yang benar. Bisa disimpulkan maksut dari bimbingan secara bahasa 

adalah memberi petunjuk, bimbingan dan tuntunan pada orang lain agar 

menuju jalan yang benar.  

 
 19 Siti Maesaroh, “Peranan Metode Pembelajaran terhadap Minat dan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Kependidikan, Vol 1:1 (November 2013), hlm 150. 

 20 “KBBI”, https://kbbi.web.id/metode.html, diakses pada 16 Desember 2021. 

https://kbbi.web.id/metode.html
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Sedangkan bimbingan menurut Arthur J. Jones dalam buku karya 

Sofyan S. Willis, apabila diartikan secara terminologi adalah sebagai 

berikut:21 

“Guidance is the help given by one person to another in making 

choices and adjustment and in solving problems. Guidance aims 

at aiding the recipient to grow his independence and ability to 

be responsible for himself”. 

Crow and Crow juga mengemukakan pendapatnya tentang 

bimbingan, yaitu: 

“Guidance is assistance made available by competent 

counselors to an individual of any age to help him direct own 

live, develop his own decisions, and carry his burdens”.22 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa bimbingan adalah sebuah bantuan yang diberikan pada individu 

dalam rangka mengembangkan kemampuan-kemampuan yang 

dimilikinya agar dapat mencari solusi atau memecahkan masalahnya 

sendiri, sekaligus menyesuaikan diri dengan baik. Dalam buku berjudul 

“Pengantar Bimbingan dan Konseling”, terdapat pengertian bimbingan 

yang mencakup pengertiannya secara lebih luas, yaitu bahwa 

bimbingan merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan seorang ahli pada individu atau beberapa individu, baik anak-

anak, remaja ataupun dewasa dalam rangka menghindari dan mengatasi 

 
21 Sofyan S. Willis, Konseling Individu Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 

hlm. 11 
22 L. Crow, dan A. Crow, An Introduction to Guidance, (New York: American Book 

Company, 1960) 
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masalah-masalah dalam kehidupannya sehingga tercapailah 

kebahagiaan hidupnya.23 

c. Pengertian Baca Tulis Arab Braille  

Baca tulis merupakan gabungan dari dua kata, “baca” dan 

“tulis”, yang merupakan bentuk infinitif dari kata kerja, “membaca” dan 

“menulis”, yang dapat diartikan sebagai kegiatan membaca dan 

menulis. 

Pembelajaran bagi individu pada umumnya ataupun khusus, 

hanya berbeda dalam metode, modifikasi, pembimbingan dan media 

saja, tetapi pada dasarnya memiliki berbagai persamaan. Media 

pembelajaran yang diperlukan oleh PPKS penyandang disabilitas netra 

dalam baca tulis Arab braille adalah Al-Qur’an braille, stylus dan reglet. 

Huruf braille merupakan sistem tulisan bagi PPKS penyandang 

disabilitas netra yang digunakan atau dibaca dengan cara meraba 

rangkaian titik-titik timbulnya. Sistem ini diciptakan oleh seorang 

penyandang disabilitas netra yang berasal dari Prancis yaitu Louis 

Braille. Setelah waktu yang cukup lama, sekarang ini braille sudah 

diakui dan diterima sebagai sistem tulisan bagi penyandang disabilitas 

netra di seluruh dunia. Sebenarnya huruf braille ini tidak terbatas hanya 

dibaca saja, tetapi juga dapat menjadi sarana menulis bagi PPKS 

 
23 Abror Sodik, Pengantar Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2015), hlm. 2 
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penyandang disabilitas netra untuk dibaca kembali.24 Sekarang ini 

huruf braille sudah berkembang pesat dengan berbagai bahasa termasuk 

huruf hijaiyah atau Arab, dalam konteks ini mengacu pada Al-Qur’an 

braille yang dapat digunakan seorang PPKS penyandang disabilitas 

netra untuk beribadah membaca kalamullah. 

Al-Qur’an braille adalah Al-Qur’an yang dicetak dengan huruf 

braille. Sistem tulisan braille didasarkan pada enam titik (six-dot cell) 

yang menggunakan dua baris titik mendatar dan tiga baris titik tegak 

(six-dot cell) dengan menggunakan dua titik mendatar dan tiga titik 

tegak. Mushaf Al-Qur’an yang biasa individu normal gunakan memiliki 

berat kurang dari 1 kg, sedangkan mushaf Al-Qur’an braille memiliki 

berat yang tidak tanggung-tanggung, beratnya 22 kg. Satu set Al-

Qur’an braille tebalnya 1.500 halaman yang dibagi menjadi 30 dan 

tebalnya 100 cm dengan ukuran 25 x 30,5 cm. Huruf braille Arab sama 

dengan huruf braille yang terdiri dari 6 titik. Letak tiitknya yang ada di 

atas adalah letak huruf braille yang cara membacanya dari kiri ke kanan. 

Untuk kesulitan dalam mempelajari braille ini lebih mengarah pada 

sebuah persepsi atau ekspresi dalam pembelajaran saja.25 

Sedangkan alat untuk menulis bagi PPKS penyandang 

disabilitas netra adalah reglet dan stylus (slate and stylus). Reglet dan 

 
24 Rukiah, Model Pembelajaran Baca Al-Qur’an Bagi Siswa Tuna Netra di SLB AB 

Bukesra Ulee Kareng Banda Aceh, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh, 2020), hlm. 45 
25 Marhaban Aqil Afif, dkk. “Metode Pembelajaran Al-Qur’an bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus Tunanetra”, Jurnal Istighna, Vol. 4:1, (Januari, 2021), hlm. 20 
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stylus merupakan alat yang diciptakan oleh Charles Barbier, inovator 

tulisan bagi penyandang disabilitas netra sebelum Louis Braille. Reglet 

ini seperti mistar, tetapi ada lubang-lubang khusus untuk menulis 

tulisan braille. Sedangkan pen atau stylus merupakan jarum untuk 

melubangi atau menusuk kertas. 

Dalam mempelajari Al-Qur’an langkah pertamanya adalah 

dengan membacanya sesuai dengan kaidah. Ilmu dalam membaca Al-

Qur’an disebut dengan “tajwid”, yang berasal dari kata “jawwada” 

yang memiliki arti membuat sesuatu menjadi lebih baik. Setelah 

membaca, selanjutnya adalah menulis. Bagi individu yang tidak 

mengalami hambatan pada penglihatannya, kegiatan menulis memang 

begitu mudah, hanya dengan kertas dan pulpen, mereka akan 

menuliskan banyak hal yang terlintas di kepala. Sedangkan bagi PPKS 

penyandang disabilitas netra, mereka membutuhkan alat yang sedikit 

berbeda dengan kita, yaitu reglet dan stylus.  

Kegiatan menulis memiliki banyak manfaat, karena melalui 

tulisan kita dapat membaca dan mempelajari karya ulama atau penulis 

terdahulu, bahkan kita pun mengenal orang-orang terdahulu melalui 

tulisan yang mereka tinggalkan. Selain itu, tulisan dapat menjadi sarana 

komunikasi, menuangkan ide dan rekam jejak perkembangan. Al-

Qur’an atau sering juga disebut dengan al-Kitab yang memiliki arti 

“yang tertulis”, juga merupakan salah satu bentuk manfaat dari tulisan 

karena bentuk Al-Qur’an yang tertulis membuat umat Islam lebih 
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mudah untuk membaca dan mempelajarinya. Al-Qur’an adalah sumber 

utama ajaran bagi umat Islam, maka penting bagi kita untuk 

mempelajari dan mengamalkannya.26 

d. Sejarah Al-Qur’an Braille 

Sejak 1640 para pengajar dan innovator telah mengupayakan 

benda yang dapat membantu seorang PPKS penyandang disabilitas 

netra untuk melakukan kegiatan baca tulis. Awalnya seorang 

cendekiawan penyandang disabilitas netra yang berasal dari Jepang 

mencoba mengukir huruf pada kayu dan mendirikan perpuskaan untuk 

karya-karyanya. Lalu dilanjutkan oleh seorang dari Italia yang 

menggunakan simpul tali dan menggunakan abjad tali untuk menyakin 

kitab Injil. Setelah itu seorang penyandang disabilitas netra asal Wina 

membaca menggunakan paku yang ditancapkan pada bantalan 

membentuk huruf, dan musisi itu pun dapat membaca pitutur musik.  

Perjalanan panjang telah dilaui oleh banyak inovator, tetapi 

penemuan-penemuan mereka masih memiliki banyak kekurangan 

sehingga belum bisa digunakan secara universal. Dan akhirnya pada 

1834, Louis Braille, seorang penyandang disabilitas netra dari Prancis 

menemukan sistem tulisan yang berasal dari inovasi dari percobaan-

percobaan inovator sebelumnya. Akhir abad ke-19 sistem tulisan braille 

diterima secara universal dengan sebutan tulisan “braille”. 

 
26Muhammad Syarif Hidayatullah, Problematika Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

(BTA) Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) di Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB) 

YKTM Budi Asih Semarang”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 22-23. 



23 
 

 
 

Upaya mentranskip Al-Qur’an ke dalam sistem tulisan braille 

dilakukan setelah diadakannya konferensi internasional oleh UNESCO 

dalam rangka uniformisasi braille ke bermacam bahasa di dunia, dan 

salah satunya adalah Arab pada tahun 1950 bertempat di Prancis. Lalu 

dilakukan uniformisasi lagi pada tahun 1951 di Beirut karena terdapat 

banyak pandangan. Dan akhirnya Al-Qur’an braille dicetak pertama 

kali tahun 1952 di Yordan dan Mesir di bawah pengawasan ulama Al-

Azhar. Setelah itu banyak negara yang menerbitkan Al-Qur’an braille, 

termasuk Indonesia pada tahun 1964 oleh Yaketunis Yogyakarta 

dengan mengadopsi sistem Yordania. Sedangkan Yayasan Wyata Guna 

Bandung juga menerbitkan Al-Qur’an braille dengan adopsi Mushaf 

Al-Qur’an Awas. Lalu perbedaan penulisan pun terjadi, antara 

Yaketunis yang menggunakan rasm imla’i dan Wyata Guna 

menggunakan rasm usmani. Karena hal itu Kementrian Agama pun 

melakukan standarisasi penulisan Al-Qur’an braille di Indonesia.27 

d. Metode Baca Tulis Arab Braille 

Dalam mempelajari Al-Qur’an braille bagi PPKS penyandang 

disabilitas netra memiliki banyak metode yang dapat diterapkan oleh 

pembimbing, beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:28 

1) Metode Ceramah 

 
27 Ahmad Jaeni, “Aplikasi Braille dalam Penulisan Al-Qur’an”, Jurnal Lanjah Pentahsinan 

Mushaf Al-Qur’an, Vol.6: 1, 2013, hlm. 20-21. 
28 Ardhi Widjaya, Seluk-Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya, (Yogyakarta: 

Javalitera, 2012) hlm 63-65. 
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Salah satu metode pembimbingan PPKS penyandang 

disabilitas adalah dengan menggunakan metode ceramah, yaitu 

seorang pembimbing menyampaikan materi secara lisan atau audio 

kepada PPKS penyandang disabilitas netra. 

2) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab ini adalah penyampaian materi dengan 

cara seorang pembimbing memberikan atau mengajukan 

pertanyaan secara lisan tentang materi yang sedang dibahas, lalu 

individu akan menjawabnya. Metode ini membantu kekurangan 

dari metode sebelumnya, yaitu ceramah. 

3) Metode Diskusi 

Selain metode ceramah, ada pula metode diskusi yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi 

individu karena PPKS penyandang disabilitas netra dapat 

mengikuti diskusi dengan daya pikir mereka, tanpa harus 

menggunakan indera penglihatannya. 

4) Metode Drill 

Metode ini bisa disebut metode latihan karena individu 

dilatih untuk terus berlatih hingga individu tersebut berkemampuan 

dan menguasai materi. 

5) Metode Sorogan 
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Metode ini disebut juga metode individual karena PPKS 

penyandang disabilitas netra mendatangi satu pembimbing untuk 

mempelajari materi atau keterampilan secara langsung. 

6) Metode Bandongan 

Metode ini merupakan kebalikan dari metode sorogan, 

jikalau metode sorongan secara individual, metode bandongan 

dilakukan secara serentak bersama-sama oleh PPKS penyandang 

disabilitas netra. 

2. PPKS Penyandang Disabilitas Netra 

a. Pengertian 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah 

individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dikarenakan suatu 

hambatan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya sehingga 

membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

baik jasmani, rohami maupun sosial.29 

Menurut KBBI, kata penyandang diartikan sebagai sebagai 

individu yang menderita atau menyandang sesuatu. Lalu kata disabilitas 

diartikan sebagai keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau 

membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, juga keadaan 

 
29 Kementrian Sosial Republik Indonesia, “Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”, LSPS (Lembaga Sertifikasi 

Pekerjaan Sosial.  
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individu yang tidak dapat melakukan hal-hal dengan cara seperti 

biasanya.30 

Sebelum istilah “Penyandang Disabilitas” dipergunakan 

sebagai penyebutan bagi mereka yang memiliki keterbatasan, istilah 

“Penyandang Cacat” sudah terlebih dahulu digunakan dalam 

masyarakat, tetapi karena istilah tersebut terdengar kasar, maka dengan 

tujuan untuk memeperhalusnya diganti dengan penyandang disabilitas 

yang dapat mengangkat martabat mereka, karena makna dari setiap 

istilah memiliki pengaruh kepada cara pendang dan pola pikir individu 

terhadap penyandang disabilitas. Awalnya dalam semiloka yang 

diadakan di Cibonong, Bogor pada tahun 2009, muncul istilah “Orang 

dengan Disabilitas” dan dengan saran pusat bahasa maka ditetapkanlah 

istilah “Penyandang Disabilitas” yang dipendang memiliki frasa yang 

lebih baik dari sebelumnya.31 

Ada berbagai macam jenis penyandang disabilitas, tetapi 

peneliti akan fokus membahas PPKS penyandang disabilitas netra yang 

menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini. PPKS penyandang 

disabilitas netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam 

penglihatan sehingga membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 
30 https://kbbi.web.id/disabilitas.html, diakses pada 04 April 2021. 
31 Walada Afton Abiyasa, Model Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Netra di Balai 

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 22. 

https://kbbi.web.id/disabilitas.html
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Akibat dari kenetraan, maka untuk dapat memperoleh informasi 

dari luar agak terhambat daripada individu pada umumnya. Karena 

keterbatasan itu maka PPKS penyandang disabilitas netra menekankan 

pada indera peraba dan pendengarannya. Biasanya PPKS penyandang 

disabilitas netra hanya mengerti nama, tanpa mengetahui objeknya 

secara visual, interpretasinya berdasarkan gagasan dan verbalistik. Juga 

dalam hal belajar membaca dan menulis, mereka menggunakan cara 

khusus yaitu menggunakan huruf yang diciptakan oleh Louis Braille, 

yaitu huruf braille.32 

b. Karakteristik 

PPKS penyandang disabilitas netra ini dapat dibedakan ke 

dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan penglihatan rendah 

(low vision). Dikategorikan buta, apabila individu sama sekali tidak 

dapat menerima rangsangan cahaya dengan visus= 0, sedangkan 

dikategorikan low vision apabila penglihatan kurang dari 6/21. Individu 

penyandang disabilitas netra memiliki karakteristik sebagai berikut:33 

1) Blind (buta total) 

PPKS penyandang disabilitas netra dapat dilihat 

berdasarkan karakteristik fisik, perilaku dan psikis. Pertama, secara 

fisik seorang PPKS penyandang disabilitas netra akan terlihat 

normal seperti individu pada umumnya, yang berbeda hanyalah 

 
32 Ibid, hlm 27 
33 Ibid, hlm 23-25 
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masalah penglihatannya saja. Seseorang dengan buta total dapat 

memiliki ciri-ciri berupa mata juling, sering mengedipkan mata, 

menyipitkan mata, memiliki kelopak mata yang merah, mata 

infeksi, gerakan bola mata yang tak teratur dan mata berair.  

Kedua, karakteristik dilihat dari perilakunya, PPKS 

penyandang disabilitas netra pada umumnya menunjukkan 

perilaku yang berlebihan, seperti menggosok mata berlebihan, 

menutupi mata sebelah, memiringkan kepala dan lekas marah 

apabila mengerjakan pekerjaan. 

Ketiga, secara psikis PPKS penyandang disabilitas netra 

biasanya mudah tersingung, mudah mencurigai dan memiliki 

ketergantungan yang berlebih. 

2) Low Vision (Penglihatan rendah) 

PPKS penyandang disabilitas netra yang termasuk kategori 

low vision memiliki ciri-ciri, seperti menulis dan membaca dengan 

jarak yang dekat karena mereka hanya dapat melihat huruf yang 

ukurannya besar saja. Selain itu, mata mereka terlihat berbeda 

terlihat putih di tengah (katarak) atau bagian kornea, bagian bening 

mata. Mereka biasanya tidak menatap lurus ke depan, sering 

memincingkan mata dan mengerutkan dahi. Pada malam hari, 

mereka akan lebih sulit melihat daripada saat siang hari. 

Sedangkan karakteristik PPKS penyandang disabilitas 

netra menurut Sari Rudiyanti adalah rendah diri. Dengan adanya 
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keterbatasan dalam hal penglihatan maka PPKS penyandang 

disabilitas netra akan memiliki konsep diri yang cenderung rendah. 

Mereka akan rendah diri untuk berkompetisi, terutama dengan 

individu normal.34 

c. Faktor Penyebab 

Faktor penyabab seorang individu dapat menjadi PPKS 

penyandang disabilitas pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal.35 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari 

dalam, maksudnya faktor yang berhubungan dengan keadaan pada 

masa kandungan. Pada umumnya dikarenakan faktor gen, kondisi 

ibu, kurang gizi dan keracunan obat, serta hal-hal lainnya. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar, 

atau terjadi setelah bayi lahir. Faktor ini dapat disebabkan karena 

kecelakaan, pengaruh peralatan medis, kurang gizi dan vitamin 

bagi bayi, racun, virus, demam yang terlalu tinggi dan peradangan 

mata karena berbagai sebab. 

 
34 Khoribetul Jenah, Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an dalam Meningkatkan Kesadaran 

Beragama pada Siswa Tunanetra di SDLB Negeri Kedungkandang Malang, (Malang: UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 49-52. 
35 Walada Afton Abiyasa, Model Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Netra di Balai 

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 25-26. 
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Sedangkan faktor penyebab lainnya adalah menurut Heather 

Mason, dkk, yaitu:36 

1) Faktor keturunan atau herediter, individu penyandang disabilitas 

netra dapat diakibatkan oleh faktor genetik, keturunan dari orang 

tua atau anggota keluarga sebelumnya. 

2) Proses persalinan juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya 

individu tumbuh dengan menyandang kenetraan. Saat kelahiran 

terjadi trauma pada individu normal, lahir secara premature, berat 

bada bayi yang kurang dari 1300 gram saat lahir dan kurangnya 

oksigen selama persalinan. 

3) Perkawinan sedarah memang ditentang dalam Islam, hal itu karena 

dapat menjadikan keturunan yang dilahirkan menjadi rentan 

kelainan dan penyakit. 

4) Penyakit anak-anak akut yang menyebabkan komplikasi pada 

mata, infeksi dan penyakit-penyakit lainnya yang menyerang organ 

mata. 

5) Kecelakaan memang tidak dapat dihindari, dan hal itu menjadi 

salah satu faktor terjadinya kedisabilitasan. Misalnya kecelakaan 

yang mengenai mata atau bahkan benturan lainnya yang tidak 

secara langsung mengenai organ mata. 

 
36 Nida Salsabila, dkk. “Rehabilitasi Sosial bagi Remaja dengan Disabilitas Sensorik”, 

Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 1:3, (Desember, 2018), hlm. 195 



31 
 

 
 

6) Beberapa obat memiliki efek samping atau berefek negatif bagi 

mata, juga penggunaan obat yang melebihi dosis. 

7) Infeksi karena binatang yang menyebabkan rusaknya organ pada 

mata. 

8) Kondisi perkotaan dengan panas yang menyebabkan udara mudah 

membawa penyakit dan akhirnya masuk ke mata, salah satunya 

trachoma. 

d. Kemampuan Kognitif dan Sosial PPKS Penyandang Disabilitas Netra 

Menurut Kirley, berdasarkan kemampuan kognitif, PPKS 

penyandang disabilias netra yang diuji dengan Skala Hayes-Binet, 

bahwa IQ penyandang disabilitas netra berkisar 45-160 dengan 

persenan IQ 80 12,5%, lalu 37,5% IQ di atas 120 dan 50% lainnya 

dengan IQ antara 80-120. PPKS penyandang disabilitas netra memiliki 

sedikit pengalaman sosial dalam kesehariannya, kemampuan yang 

kurang dalam berpikir abstrak dan kurangnya menggunakan item tes 

sesuai kenyataan, sehingga menjadikan skor comprehension subtest 

yang rendah. Sedangkan dalam kemampuan mengingat PPKS 

penyandang disabilitas netra dengan nilai IQ di bawah rata-rata 

memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PPKS 

penyandang disabilitas netra dengan IQ di atas rata-rata.37 

 
37 Afifta Alifah, Metode Pembejalaran Baca Tulis Al-Qur’an bagi Siswa Tunanetra 

Sekolah Dasar Luar Biasa Ma’arif Muntilan, Skripsi, (Magelang: Universitas Muhammadiyah 

Magelang, 2019), hlm. 25. 
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Para PPKS penyandang disabilitas netra biasanya terhambat 

dalam hal sosialisasi karena terkait dengan peran sosial mereka yang 

kurang mendapatkan perhatian di masyarakat. PPKS penyandang 

disabilitas netra seolah dianggap tidak berstatus dalam masyarakat. 

Maka dari itu mereka merasa malu, rendah diri, kurang motivasi, takut 

menghadapi lingkungan sosial yang luas dan baru. Ditambah 

masyarakat yang sering kali tidak memberikan dukungan karena malah 

melontarkan penghinaan, penolakan, sikap acuh tak acuh, tidak 

jelasnya tuntunan sosial dan terbatasnya individu dalam belajar pola-

pola tingkah laku.38 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode ini sering 

disebut dengan penelitian lapangan atau alternatif karena dalam kancah 

penelitian ilmiah relatif agak baru daripada metode kuantitatif yang sudah 

ada terlebih dahulu. John Creswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai 

pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Karena 

dalam memahami gejala sentral tersebut seorang peneliti harus 

mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

luas. Lalu pertanyaan tersebut dikumpulkan dalam bentuk kata atau teks, 

yang kemudian dianalisis dengan deskripsi. Dari data tersebut seorang 

 
38 Ibid, hlm 27. 
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peneliti dapat membuat interpretasi untuk mengerti arti mendalamnya, 

menjabarkan dan akhirnya menjadikannya dalam bentuk laporan tertulis.39 

Dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif digunakan dalam 

mengamati penerapa metode bimbingan baca tulis Arab braille bagi pemerlu 

pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra di Balai 

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta. 

2. Subjek dan Obyek Penelitian 

a. Subjek 

Dalam pendekatan kualitatif, seorang partisipan menemukan 

bahwa dirinya berharga karena informasi yang dimilikinya bermanfaat. 

Metode ini seolah memberikan ruang kepada partisipan karena mereka 

dapat terhindar dari pengobjektifikasian oleh peneliti yang hanya 

menjawab pertanyaan dan memilih jawaban yang tersedia.40 Jadi, 

subjek penelitian adalah sumber tempat mendapatkan keterangan dan 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Instruktur yang menangani kegiatan bimbingan baca tulis Arab 

braille di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

Yogyakarta. Instruktur dengan kriteria memberikan bimbingan 

baca tulis Arab braille selama lebih dari satu tahun. Peneliti 

mengambil istruktur dengan kriteria yang telah disebutkan untuk 

 
39 Jozef Richard Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.7. 
40 Ibid, hlm 8 
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dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu Bapak Bandi dengan 

pengalaman lebih dari 6 tahun mengajar bimbingan baca tulis Arab 

braille di BRTPD Yogyakarta. 

2) PPKS penyandang disabilitas netra yang menerima bimbingan di 

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta 

dengan ketentuan berusia antara 18-50 tahun, dapat berkomunikasi 

dengan baik, dan sudah menjalani bimbingan baca tulis Arab 

braille lebih dari satu tahun. Berdasarkan kriteria yang telah 

disebutkan di atas, maka peneliti mengambil 4 pem PPKS 

penyandang disabilitas netra yang dijadikan subjek dalam 

penelitian ini. PPKS tersebut adalah sebagai berikut adalah G, 

HLP, W dan S. 

b. Objek 

Objek penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi 

ketertarikan peneliti yaitu penerapan metode bimbingan baca tulis Arab 

braille bagi pemerlu pelayanan kesejahreraan sosial penyandang 

disabilitas netra di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

Yogyakarta. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid sebagai bahan penelitian maka 

harus menggunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya, maka pada 

penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 
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a. Observasi 

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. 

Dalam kebiasaan kualitatif, data tida diperoleh dari belakang meja, 

karena harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi atau 

komunitas. Data yang diobservasi dapat berbentuk gambaran sikap, 

perilaku dan keseluruhan interaksi manusia, atau dapat juga interaksi 

dalam organisasi sekaligus pengalaman anggota dalam organisasi 

tersebut. Manfaat yang didapatkan peneliti dengan observasi adalah 

bahwa peneliti mengerti suatu gejala, fakta, peristiwa, dan masalah di 

tempat, sekaligus menangkap gambaran yang komprehensif, 

memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menangkap konteks 

di mana individu berinteraksi. Kualitas penelitian tergantung seberapa 

jauh dan dalam peneliti mengerti situasi dan isi, juga bagaimana 

menggambarkannya setepat mungkin.41 

Data yang didapatkan dari metode observasi ini berupa rekaman 

video atau catatan dari penerapan metode bimbingan baca tulis Arab 

braille bagi PPKS penyandang disabilitas netra di Balai Rehabilitasi 

Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta. 

b. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan untuk mendapat informasi yang tidak 

didapat melalui observasi. Hal ini dikarenakan peneliti tidak 

mengobservasi seluruhnya dan tidak semua data didapat melalui 

 
41 Jozef Richard Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 112. 
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observasi. Maka peneliti pun mengajukan pertanyaan yang dapat 

menangkap persepsi, pendapat, fakta, peristiwa dan realita. Dengan 

wawancara pula partisipan dapat membagikan pengalamannya.42  

Peneliti melakukan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu 

peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab 

dengan bebas dan terbuka, baik secara tatap muka atau secara daring 

dengan para peserta eksperimen, sehingga data yang digunakan 

menjadi lebih akurat dalam penelitian.  

Data yang didapatkan dari metode wawancara ini berupa 

rekaman atau catatan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

peneliti susun sebelumnya, yaitu pertanyaan terkait penerapan metode 

bimbingan baca tulis Arab braille di BRTPD Yogyakarta. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang didapatkan 

melalui dokumenm arsip, buku, teori, dalil/hukum, dan lainnya yang 

berkaitan dengan hal yang diteliti. Metode ini digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang dapat melengkapi metode wawancara dan 

observasi.43 

Data yang didapatkan dari metode dokumentasi ini berupa foto 

kegiatan, daftar peserta, dan modul pelatihan. 

 
42 Ibid, hlm. 116. 
43 Rukiah, Model Pembelajaran Baca Al-Qur’an Bagi Siswa Tuna Netra di SLB AB 

Bukesra Ulee Kareng Banda Aceh, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh, 2020), hlm.53. 



37 
 

 
 

4. Metode Keabsahan/Validasi Data 

Triangulasi dalam uji kredibilitas dapat diartikan sebagai 

pengecekan data dengan menggunakan sesuatu yang lain dari data tersebut 

dalam rangka pengecekan dan pembanding data. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu usaha mengecek keabsahan 

data atau riset dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan 

data.44 Sebagaimana peneliti menggunakan metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, di 

mana data disusun dan dikelompokkan sehingga memberikan gambaran 

nyata terhadap informan. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data yang mencakup tiga kegiatan 

yaitu:45 

a. Reduksi Data 

Reduksi merupakan kegiatan mengurangi, atau dapat dikatakan 

proses pemilihan, pemusatan fokus dan pertransformasian data dari 

lapangan. Tujuan dari reduksi ini adalah memfokuskan dan membuang 

 
44 Rachmat Kriyantono, Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 

hlm. 72 
45 Walada Afton Abiyasa, Model Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Netra di Balai 

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 32. 
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data yang tidak diperlukan sehingga mudah dalam mengorganisasikan,  

menafsirkan dan menarik fokusnya. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang memberi 

peluang, kemungkinan untuk ditarik kesimpulan dan tindakan. 

Penyajian ini dapat berbentuk teks naratif, grafik, bagan atau lainnya 

yang pada intinya dapat mempermudah peneliti menarik kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan menjawab 

pertanyaan yang diajukan penelitian atau menjawab rumusan masalah 

yang telah dibuat.
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode baca 

tulis Arab braille bagi PPKS penyandang disabilitas netra di Balai 

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta menggunakan 

lima metode yaitu: Pertama, metode ceramah di mana instruktur 

menjelaskan materi di depan PPKS penyandang disabilitas netra atau 

khalayak ramai dan sering kali diselingi tanya jawab. Kedua, metode tanya 

jawab di mana instruktur bertanya atau menjawab pertanyaan, dan 

sebaliknya. Ketiga, metode sorogan adalah metode individual di mana 

instruktur mendatangi meja PPKS penyandang disabilitas netra untuk 

mengkaji materi secara individu. Keempat, metode bandongan di mana 

instruktur menjelaskan materi kepada beberapa PPKS penyandang 

disabilitas netra yang diperjelas dan rinci seperti terjemahannya atau 

petunjuk dalam menuliskannya. Kelima, metode drill disebut juga latihan 

karena metode ini memang menggunakan latihan secara terus-menerus 

dalam penyampaian materinya.  

B. Saran 

1. Bagi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta, 

penulis berharap agar bimbingan baca tulis Arab braille dapat 
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dilaksanakan lebih sering supaya bimbingan yang dilaksanakan dapat 

lebih efektif. 

2. Bagi Instruktur bimbingan baca tulis Arab braille BRTPD Yogyakarta, 

penulis berharap kegiatan bimbingan baca tulis Arab braille yang telah 

dilaksanakan dapat dikembangkan lagi sehingga dapat membuat PPKS 

penyandang disabilitas semakin tertarik dan bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap agar dapat menguasai dan 

memahami Arab braille agar mampu memperoleh data dan 

menjelaskannya secara lebih detail mengenai bimbingan baca tulis 

Arab braille di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 

Yogyakarta. 

C. Kata Penutup 

 Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Tidak lupa, banyak terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang 

telah membantu dalam penulisan skripsi. Penulis sadar bahwa skripsi ini 

memiliki banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran 

membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan 

dan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Aamiin. 
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