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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi dan Analisis Data Penelitian  

1. Identitas Subjek Penelitian 

a. Kepala Koordinator 

Nama  : Leni Triana Inrawati, S.Sos, M.Si 

Tanggal Lahir : 21 Januari 1965 

Alamat : Jl. H. Sanusi no. 54 RT. 030 RW. 05 Kel. Sukabangun Kec. 

Sukarame Kota Palembang 

Usia  : 54 Tahun 

Lama Bekerja : 1 Tahun 

b. Pengurus 

Nama   : Nadiah NRA 

Tanggal Lahir  : 04 Agustus 1997 

Alamat   : Jalan Sosial Komplek PRPCN KM.06 Palembang 

Usia   : 21 Tahun 

Lama Bekerja  : 3 Tahun 

c. Guru 

Nama   : Mukhtar 

Tanggal Lahir  : 26 Maret 1977 

Alamat   : Jalan Seduduk Putih Komplek Tunanetra no. 17 

Usia   : 42 Tahun 
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Lama Bekerja  : 12 Tahun 

Nama   : Agus Palsa 

Tanggal Lahir  : 17 Agustus 1979  

Alamat   : Jalan Seduduk Putih Komplek Tunanetra no. 40 

Usia   : 40 Tahun 

Lama Bekerja  : 14 Tahun 

2. Program Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Palembang dalam 

Membimbing Pelaksanaan Ibadah Shalat 

Program yang dilakukan Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra 

Palembang dibuat sebagai langkah awal dalam membimbing pelaksanaan 

ibadah shalat bagi anak tunanetra agar lebih terarah dan bermakna serta benar-

benar bermanfaat untuk perkembangan potensi yang dimiliki anak tunanetra 

yaitu termotivasinya anak tunanetra dalam proses belajar. Maka dari itu 

dengan adanya program tersebut dapat memperoleh informasi terhadap 

perkembangan potensi anak tunanetra dalam menerima materi yang 

disampaikan. Berdasarkan hasil dokumentasi di Panti Rehabilitas Penyandang 

Cacat Netra Palembang yang dilakukan pada 1 April 2019 sebagai berikut:
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dokumentasi PRPCN 
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Tabel 4.1 

Kurikulum 2013 SD/MI 

No Materi Tujuan Pengembangan Diri 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

1. Menumbuhkan akidah 

melalui pemberian, 

pemupukan, dan 

pemgembangan 

pengetahuan, penghayatan, 

pengalaman, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta 

didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus 

berkembang keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah 

SWT; 

 

2. Mewujudkan manusia 

Indonesia yang taat 

beragama dan berakhlak 

mulia yaitu manusia yang 

berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, 

produktif, jujur, adil, etis, 

berdisiplin, bertoleransi, 

menjaga keharmonisan 

secara personal dan sosial 

serta mengembangkan 

budaya agama dalam 

komunitas sekolah. 

Penilaian 

pengembangan diri 

dilakukan secara 

kualitatif, tidak 

kuantitatif seperti 

pada mata pelajaran. 

Tahapan kegiatan 

pengembangan diri 

dilakukan dengan 

cara : 

a. Identifikasi 

1. Daya dukung 

dan potensi 

2. Bakat dan 

minat siswa. 

b. Pemetaan 

1. Jenis layanan 

pengembang

an diri 

2. Petugas yang 

melayani 

3. Siswa yang 

dilayani 

c. Program pecinta 

mata pelajaran 

dilakukan 

dengan cara 

penyususnan 

program (Standar 

kompetensi dan 

Kompetensi 

Dasar yang 

dikembangkan, 

Materi Pokok, 

Indikator, 

Kegiatan 

Pembelajaran, 
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Alokasi Waktu, 

Penilaian, dan 

Sumber Belajar). 

1. Pelaksanaan 

(Orentasi, 

pemantapan, 

pengembang

an) 

2. Penilaian 

(terjadwal, 

terstruktur, 

kualitatif) 

3. Analisis hasil 

penilaian 

(berbasis 

data, 

propesional, 

realitis, valid, 

transparan 

dan 

akuntable) 

4. Pelaporan : 

Umum dalam 

format raport 

Rinci dalam 

buku laporan 

pengembang

an diri. 

2. Pendidikan 

Kewarganeg

araan  

1. Berpikir secara kritis, 

rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu 

kewarganegaraan 

2. Berpartisipasi secara aktif 

dan bertanggungjawab, 

bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, serta anti 

korupsi. 

3. Berkembang secara positif 

dan demokratis untuk 

membentuk diri 
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berdasarkan karakter-

karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-

bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan 

bangsa-bangsa lain dalam 

percaturan dunia secara 

langsung atau tidak 

langsung dengan 

memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

 

3. Bahasa 

Indonesia 

1. Berkomunikasi secara 

efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun 

tulis. 

2. Menghargai dn bangga 

menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa 

negara 

3. Memahami bahasa 

Indonesia dan 

menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan. 

4. Menggunakan bahasa 

Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta 

kematangan emosional dan 

sosial. 

5. Menikmati dan 

memanfaatkan karya  sastra 

untuk memperluas 

wawasan, memperhalus 

budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa. 

6. Menghargai dan 
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membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual 

manusia Indonesia. 

 

4. Matematika 1. Memahami konsep 

matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan 

konsep atau alogaritma, 

secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam 

pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi 

matematika dalam 

membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 

3. Memecahkan maslah yang 

meliputi kemampuan 

memahami masalah, 

merancang model 

matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan 

gagasan dengan simbol, 

tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika 

dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya 

diri dalam pemecahan 

masalah. 
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5. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

1. Memperoleh keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, 

kehidupan dan keteraturan 

alam ciptanya-Nya. 

2. Mengembangkan 

pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan 

dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin 

tahu, sikap positip dan 

kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan 

keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, 

memacahkan masalah dan 

membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran 

untuk berperanserta dalam 

memlihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan 

alam. 

6. Meningkatkan kesadaran 

untuk menghargai alam dan 

segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan 

Tuhan. 

7. Memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan 

keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. 

 

 

6. Ilmu 

Pengetahuan 

1. Mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan 
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Sosial kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan 

dasar untuk berpikir logis 

dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memcahkan 

masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-

nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan 

berkomunikasi, 

bekerjasama dan 

bekompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, 

dan global. 

 

7. Seni Budaya 

dan Prakarya 

1. Memahami konsep dan 

pentingnya seni budaya dan 

prakarya. 

2. Menampilkan sikap 

apresiasi terhadap seni 

budaya dan prakarya. 

3. Menampilkan kreativitas 

melalui seni budaya dan 

prakarya. 

4. Menampilkan peran serta 

dalam seni budaya dan 

prakarya dalam tingkat 

lokal, regional, maupun 

global. 

 

 

8. Pendidikan 

Jasmani, 

Olahrga, dan 

Kesehatan 

 

1. Mengembangkan 

keterampilan pengelolaan 

diri dalam upaya 

pengembangan dan 

pemeliharaan kebugaran 

jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai 
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aktivitas jasmani dan 

olahraga yang terpilih. 

2. Meningkatkan 

pertumbuhan fisik dan 

pengembangan psikis yang 

lebih baik. 

3. Meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan gerak 

dasar. 

4. Meletakan landasan 

karakter moral yang kuat 

melalui internalisasi nilai-

nilai yang terkandung di 

dalam pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan. 

5. Mengembangkan sikap 

sportif, jujur, disiplin, 

bertanggungjawab, 

kerjasama, percaya diri dan 

demokratis. 

6. Mengembangkan 

keterampilan untuk 

menjaga keselamatan diri 

sendiri, orang lain dan 

lingkungan. 

7. Memahami konsep 

aktivitas jasmani dan 

olahraga di lingkungan 

yang bersih sebagai 

informasi untuk mencapai 

pertumbuhan fisik yang 

sempurna, pola hidup sehat 

dan kebugaran, terampil, 

serta memiliki sikap yang 

positif. 
 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa, dalam pelajaran pendidikan agama 

Islam anak tunanetra tidak hanya belajar tentang akidah, akhlak tetapi juga 

belajar tentang tata cara shalat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
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koordinator, guru dan pengurus dengan memperhatikan hal-hal yang perlu 

dilakukan dalam menjalankan program Panti Rehabilitas Penyandang Cacat 

Netra Palembang agar dapat terlaksana dengan baik yang dilakukan pada 14 

Februari dan 31 Mei 2019 sebagai berikut:
2
 

Tabel 4.2 

Program-Program Panti 

Program Panti Koordinator Guru Pengurus 

a. Formal    

1. Tujuan Bagaimana dapat 

menciptakan 

suasana belajar 

yang kondusif, 

nyaman, aman, 

tertib serta rukun 

agar program yang 

dijalankan dapat 

tercapai sesuai 

tujuan, menjadikan 

anak tunanetra ini 

memiliki ilmu 

pengetahuan dan 

wawasan sehingga 

anak tunanetra 

dapat menerima 

pelajaran seperti 

anak normal pada 

umumnya. 

Tujuan 

disusunnya 

program agar 

anak-anak 

tunanetra dapat 

mengikuti 

pendidikan 

seperti anak 

normal pada 

umumnya, 

jangan sampai 

anak-anak 

tunanetra tidak 

memiliki ilmu 

pengetahuan 

walaupun 

dengan 

kekurangan 

yang dimiliki. 

Untuk pendidikan 

formal disamping 

anak dapat ijazah 

sekolah, mereka 

juga bisa 

menambah 

keterampilan agar 

menjadi nilai 

tambah saat masuk 

ke dunia kerja. 

2. Berapa lama Biasanya kalau 

untuk pendidikan 

formal dari hari 

senin-sabtu sesuai 

dengan mata 

pelajaran. 

pada dasarnya 

sama seperti 

sekolah anak 

normal pada 

umumnya 

senin sampai 

sabtu 

tergantung 

Untuk pendidikan 

formal dari hari 

senin sampai sabtu 

sesuai dengan 

jadwal yang telah 

di programkan. 

                                                           
2
 Koordinator, Guru dan Pengurus, Wawancara Pribadi, 14 Februari dan 31 Mei 2019. 
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mata pelajaran 

yang ada. 

3. Siapa Ikut berperan 

dalam hal ini ialah 

guru yang 

bertanggung jawab 

di setiap mata 

pelajaran. 

Kalau yang 

ikut berperan 

seperti seluruh 

pegawai, guru-

guru SLB. 

Yang berperan 

dalam pelaksanaan 

program ialah anak 

dan pegawai yang 

bertugas. 

4. Proses 

Pelaksanaan 

Kalau untuk 

pelaksanaannya itu 

seperti biasa guru-

guru mengajar 

memberikan 

materi sesuai 

bidangnya 

kemudian ketika 

anak-anak tidak 

mengerti guru 

memberikan 

penjelasan kembali 

sampai anak itu 

dapat memahami 

sehingga guru 

harus memiliki 

strategi dalam 

memyampaikanny

a lalu biasanya 

nanti di akhir 

adanya evaluasi 

untuk melihat 

sejauh mana 

mereka dapat 

memahami 

pembelajaran yang 

telah diberikan. 

Untuk proses 

pelaksanaan 

seperti guru-

guru pada 

umumnya 

menyiapkan 

materi terlebih 

dahulu 

sebelum 

menyampaikan

nya kepada 

anak-anak, 

sebelumm 

memulai 

pelajaran anak-

anak berdo’a 

agar pelajaran 

yang diberikan 

mendapatkan 

keberkahan, 

guru 

menyampaikan 

materi sesuai 

dengan mata 

pelajaran, 

kemudian 

ketika anak-

anak ada yang 

belum 

mengerti maka 

akan dijelaskan 

bagian yang 

tidak di 

mengerti dan 
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pelajaran yang 

diberikan 

sebelum 

melanjutkan 

materi 

selanjutnya 

guru 

mengulang 

atau 

menanyakan 

pelajaran 

sebelumnya 

agar anak-anak 

dapat 

mengingatnya, 

setelah 

pelajaran 

selesai mereka 

pun berdo’a 

kembali lalu 

memberikan 

evaluasi di 

akhir pelajaran 

ketika materi 

yang di 

sampaikan 

sudah selesai 

yang bertujuan 

untuk 

mengetahui 

kemampuan 

anak dalam 

memahami 

pelajaran. 

5. Program di 

luar panti 

Kalau untuk 

program di luar 

panti ini belum ada 

hanya sebatas di 

panti saja. 

Untuk program 

di luar panti ini 

tidak ada 

karena masih 

fokus untuk 

melaksanakan 

program yang 

ada di panti.  

Program diluar 

panti sejauh ini 

belum ada karena 

masih mengikuti 

program yang ada.  
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6. Faktor Kita dapat 

mengetahui bahwa 

anak-anak 

tunanetra dalam 

memberikan 

pelajaran memiliki 

daya tangkap yang 

berbeda-beda 

maka dari itu 

sesuai dengan 

strategi guru dalam 

mengajari anak-

anak tersebut 

bagaimana caranya 

agar anak 

tunanetra dapat 

menerima materi 

yang telah di 

sampaikan. 

faktor yang 

menghambat 

untuk anak-

anak daya 

tangkap 

terhadap 

pemahaman itu 

pasti beda-

beda sehingga 

guru harus 

memberikan 

arahan, 

motivasi 

kepada anak-

anak agar 

selalu 

bersemangat 

dan sungguh-

sungguh dalam 

belajar. 

Sampai saat ini 

belum ada faktor 

yang menghambat 

pelaksanaan 

program, kadang 

petugas tidak 

masuk karena 

alasan pribadi 

seperti sakit atau 

izin. 

b. Non Formal    

1. Tujuan Agar anak 

tunanetra ini dapat 

mengembangkan 

potensi yang 

dimiliki sehingga 

ketika berada 

diruang lingkup 

masyarakat dapat 

bermanfaat bagi 

orang lain 

Bagaimana 

memberikan 

materi kepada 

anak-anak 

tunanetra agar 

dapat 

terstruktur 

dengan baik, 

sehingga 

ketika 

mengajarkan 

telah 

mengetahui 

bagaimana 

tahapan-

tahapan atau 

langkah-

langkah yang 

akan 

disampaikan. 

Agar anak-anak 

tunanetra dapat 

mengembangkan 

potensi yang 

dimiliki, 

mengubah mindset 

masyarakat bahwa 

anak tunanetra bisa 

melakukan apa 

yang dilakukan 

oleh anak normal 

pada umumnya 

serta tidak 

dipandang sebelah 

mata oleh 

masyarakat. 

2. Berapa lama Itu dilakukan 1 Dilakukan Setiap program 
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minggu sekali 

sesuai dengan 

program yang ada. 

dalam 1 

minggu sekali 

sesuai dengan 

kegiatan yang 

telah disusun 

sebelumnya. 

keterampilan 

dilaksanakan 1 kali 

dalam seminggu. 

3. Siapa Kalau yang ikut 

berperan pegawai 

dan guru-guru 

SLB. 

Ikut berperan 

dalam 

pelaksanaan 

program ini 

seperti 

pegawai, guru-

guru SLB, 

terkadang 

anak-anak 

yang sudah 

bisa biasanya 

ikut membantu 

temannya yang 

belum bisa. 

Yang ikut berperan 

ialah pegawai dan 

guru-guru yang 

bertugas. 

4. Proses 

Pelaksanaan 

Kalau untuk proses 

pelaksanaannya itu 

hampir sama 

seperti belajar 

disekolah yaitu 

guru 

mempersiapkan 

materi kemudian 

guru masuk 

dengan membuka 

pembelajaran, lalu 

menyampaikan 

materi yang akan 

disampaikan 

jikalau ada anak 

yang belum 

mengerti maka 

guru menjelaskan 

kembali pada anak 

supaya anak itu 

bisa mengerti apa 

yang disampaikan 

Proses 

pelaksanaan 

ialah guru 

mempersiapka

n materi 

terlebih dahulu 

apa yang akan 

di sampaikan 

dengan anak-

anak sehingga 

nanti dapat 

terstruktur 

dengan baik, 

kemudian 

ketika guru 

akan mengajar 

itu melakukan 

pembukaan 

untuk memulai 

pembelajaran 

yaitu berdo’a, 

lalu guru 

Proses 

pelaksanaan ini 

seperti biasa guru 

menyiapkan materi 

terlebih dahulu 

sebelum mengajar 

kemudian guru 

masuk ke dalam 

ruangan untuk 

membuka 

pembelajaran yang 

akan segera di 

mulai lalu sebelum 

melanjutkan 

materi biasanya 

guru menanyakan 

mateeri yang telah 

disampaikan 

ketika anak-anak 

sudah paham maka 

guru pun 

melanjutkan ke 
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oleh gurunya tapi 

guru harus sabar 

dalam 

mendidiknya 

karena telah kita 

ketahui anak 

tunanetra ini 

memiliki 

hambatan dalam 

penglihatan beda 

dengan anak 

normal, biasanya 

di akhir 

pembelajaran 

melakukan 

evaluasi setelah itu 

guru menutup 

pembelajaran 

ketika materi yang 

telah disampaikan 

dirasa cukup. 

menyampaikan 

materi kepada 

anak-anak 

dimana guru 

harus 

mempunyai  

strategi atau 

metode yang 

tepat dalam 

menyampaikan 

materi agar 

anak dapat 

memahaminya, 

setelah itu 

menanyakan 

apakah anak-

anak telah 

paham 

jikalauanak 

belum paham 

maka gurupun 

menjelaskan 

kembali secara 

singkat 

sehingga anak 

dapat 

memahaminya 

kalau ada 

kegiatan 

dimana anak 

disuruh 

menghafal 

maka anak 

akan diberi 

beberapa 

waktu untuk 

menghafalkann

ya ketika di 

pertemuan 

selanjutnya 

anak-anak 

akan di suruh 

materi selanjutnya 

dan ketika anak 

belum paham 

maka guru akan 

menjelaskan 

secara singkat 

supaya anaknya 

dapat memahami 

apa yang telah 

disampaikan 

setelah itu guru 

mengadakan 

evaluasi ketika 

seluruh materi 

sudah di 

sampaikan, guru 

menutup 

pembelajaran yang 

selesai. 
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menyetorkan 

hafalan kepada 

gurunya, 

mengadakan 

evaluasi untuk 

mengetahui 

kemampuan 

anak dalam 

memahami 

pembelajaran, 

terakhir guru 

menutup 

pembelajaran. 

5. Program di 

luar panti 

Kalau untuk 

program di luar 

panti ini belum ada 

hanya sebatas di 

panti saja. 

Untuk program 

di luar panti ini 

tidak ada 

karena masih 

fokus untuk 

melaksanakan 

program yang 

ada di panti. 

Program diluar 

panti sejauh ini 

belum ada karena 

masih mengikuti 

program yang ada. 

6. Faktor Kita dapat 

mengetahui bahwa 

anak-anak 

tunanetra dalam 

memberikan 

pelajaran memiliki 

daya tangkap yang 

berbeda-beda 

maka dari itu 

sesuai dengan 

strategi guru dalam 

mengajari anak-

anak tersebut 

bagaimana caranya 

agar anak 

tunanetra dapat 

menerima materi 

yang telah di 

sampaikan. 

faktor yang 

menghambat 

untuk anak-

anak daya 

tangkap 

terhadap 

pemahaman itu 

pasti beda-

beda sehingga 

guru harus 

memberikan 

arahan, 

motivasi 

kepada anak-

anak agar 

selalu 

bersemangat 

dan sungguh-

sungguh dalam 

belajar. 

Sampai saat ini 

belum ada faktor 

yang menghambat 

pelaksanaan 

program, kadang 

petugas tidak 

masuk karena 

alasan pribadi 

seperti sakit atau 

izin. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di analisis bahwa 

program Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Palembang meliputi 

pendidikan formal dan non formal diantaranya sebagai berikut:  

Pertama, Pendidikan formal seperti pendidikan agama Islam, 

pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan adanya pendidikan formal 

bagi anak tunanetra yang bertujuan disusunnya program agar anak-anak 

tunanetra dapat mengikuti pendidikan seperti anak normal pada umumnya, 

menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, aman, tertib serta rukun 

agar program yang dijalankan dapat tercapai sesuai tujuan, menjadikan anak 

tunanetra ini memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan. Pembelajaran 

dilakukan pada setiap hari senin sampai sabtu sesuai dengan mata pelajaran 

yang telah ditentukan dalam hal ini yang ikut berperan dalam menjalankan 

program tersebut ialah guru-guru SLB yang mengajar serta pegawai yang 

bertugas.  

Dalam proses pelaksanaan belajar mengajar guru menyiapkan materi 

terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada anak-anak, sebelum 

memulai pelajaran anak-anak berdo’a agar pelajaran yang diberikan 

mendapatkan keberkahan, kemudian guru menyampaikan materi sesuai 

dengan mata pelajaran, lalu jika anak-anak belum mengerti maka akan 
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dijelaskan kembali secara singkat materi yang diberikan, sebelum melanjutkan 

materi selanjutnya guru mengulang atau menanyakan pelajaran sebelumnya 

agar anak-anak dapat mengingatnya, setelah pelajaran selesai mereka pun 

berdo’a kembali, diakhir pembelajaran materi yang semua telah disampaikan 

maka akan diberikan  evaluasi untuk mengetahui kemampuan anak dalam 

memahami pelajaran. 

 Adapun faktor yang menghambat dalam proses belajar mengajar yaitu 

anak-anak daya tangkap terhadap pemahaman itu pasti beda-beda sehingga 

guru harus memberikan arahan, motivasi kepada anak-anak agar selalu 

bersemangat dan sungguh-sungguh dalam belajar maka dari itu sesuai dengan 

strategi guru dalam mengajari anak-anak tersebut bagaimana caranya agar 

anak tunanetra dapat menerima materi yang telah di sampaikan.  

Kedua, Pendidikan non formal seperti keterampilan pijat urut atau 

massage, membaca Al-Qur’an braille, bermain musik, menyanyi dan rohani 

Islam yang bertujuan agar anak tunanetra dapat mengembangkan potensi yang 

dimiliki sehingga diruang lingkup masyarakat dapat bermanfaat bagi orang 

lain, mengubah mindset masyarakat bahwa anak tunanetra dapat melakukan 

aktivitas anak normal pada umumnya walaupun memiliki hambatan dalam 

penglihatan tetapi dapat memanfaatkan indera-indera yang masih berfungsi 

dalam melakukan aktivitasnya. Kegiatan ini dilakukan hanya seminggu sekali 



90 
 

sesuai dengan bidang-bidangnya yang ikut berperan yaitu pegawai dan guru 

yang bertugas.  

Dalam proses pelaksanaan meliputi keterampilan pijat urut atau 

massage dengan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu, guru 

memperkenalkan bagian tubuh menggunakan anggota tubuh masing-masing 

siswa menggunakan indera perabaan dengan meraba anggota tubuh mereka 

yang telah diinstruksikan oleh guru sambil dituntun, sebelum 

mempraktekkannya anak-anak harus mencuci tangan terlebih dahulu, guru 

mengajarkan gerakan massage dengan cara membimbing anak tunanetra 

memposisikan tangan diatas tubuh pasien yang akan di pijat untuk memijat 

menggunakan seluruh permukaan kedua telapak tangan menempel pada 

bagian tubuh pasien dan menggosok secara bersamaan, memposisikan kedua 

tangan anak seperti menjumput menggunakan empat jari dan ibu jari tangan 

untuk menekan secara bersamaan bagian tubuh yang akan dipijat, 

mengajarkan dengan posisi tangan kiri menekan secara bersamaan bagian 

tubuh yang akan dipijat dan jempol tangan kanan menekan dengan arah tegak 

lurus dengan posisi tangan kiri menekan bagian tubuh secara bergantian 

antara tangan kiri dan jempol tangan kanan, dengan memposisikan kedua 

tangan  anak mengenggam sisi yang dekat dengan jari kelingking ditempelkan 

pada bagian tubuh yang akan dipijat dan digerakkan menggerus atau berputar 

secara perlahan, diajarkan dengan posisi seluruh permukaan kedua telapak 
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tangan menempel pada tubuh yang akan dipijat, digerakkan maju-mundur 

sedikit secara berlawanan arah antara satu tangan dengan yang lain, diajarkan 

terdiri dari dua gerakan yaitu gerakan memukul-mukul dengan posisi 

menggenggam dan memukul-mukul menggunakan seluruh permukaan kedua 

telapak tangan, masing-masing tangan memukul bergantian.  

Membaca Al-Qur’an braille sebelum mempelajari Al-Qur’an braille 

anak tunanetra harus belajar tentang huruf hijaiyah terlebih dahulu 

menggunakan iqro’ braille dengan tekstur yang timbul sehingga anak 

tunanetra dapat mengetahui bentuk dan huruf menggunakan indera 

perabaannya, setelah mengetahui dan memahami dilanjutkan dengan belajar 

tajwid dan Al-Qur’an braille dengan tekstur timbul yang memudahkan anak 

tunanetra dalam membaca dan mengetahui bentuk dengan cara diraba. 

Bermain musik dan menyanyi sebelum memainkan alat music anak 

tunantera diberikan pembelajaran terlebih dahulu cara memainkan alat musik 

serta not-notnya, kemudian anak tunanetrapun dituntun untuk memainkan alat 

musik sambil ditunjukkan fungsi-fungsinya dan ketika telah memahami lalu 

diiringi dengan bernyanyi sambil bermain alat music yang telah diajarkan. 

Rohani Islam sebelumnya guru mempersiapkan materi yang akan 

disampaikan seperti tentang fiqh, ibadah kemasyarakatan, dan berhubungan 

dengan shalat, kemudian guru menyampaikan materi kepada anak-anak 

setelah itu anak-anak diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap materi 
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yang belum dipahami sehingga guru dapat menjelaskan kembali secara 

singkat materi yang disampaikan, lalu ketika materi telah selesai disampaikan 

maka gurupun menutup pembelajarannya.  

Hasil observasi terhadap program yang dilakukan Panti Rehabilitas 

Penyandang Cacat Netra Palembang dibuat sebagai langkah awal untuk 

mendapatkan informasi tentang masalah apa yang lebih membutuhkan 

penanganan secara maksimal sehingga program yang disusun digunakan 

untuk pengembangan potensi bagi anak tunanetra. Kemudian program yang 

dibuat harus dianalisis sesuai dengan kebutuhan anak tunanetra dan mudah 

dibuat dalam pelaksanaannya, hal ini penting dilaksanakan agar program 

tersebut dapat bermanfaat bagi anak tunanetra dalam mengembangkan potensi 

dalam diri anak. 

Oleh karena itu, anak tunanetra mendapatkan pengajaran yang sesuai 

dengan kondisi mereka. Dengan program yang dibuat sesuai kondisi dan 

kebutuhan anak tunanetra dengan mengacu pada apa, bagaimana dan dimana 

pembelajaran itu dilakukan maka akan membuat anak tunanetra lebih mudah 

dalam mengaplikasikan pada proses pembelajaran sehingga akan lebih terarah 

dan anak tunanetra mendapatkan pembelajaran secara maksimal. Maka 

program yang disusun pihak Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra 

Palembang adalah membuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan anak 
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tunanetra yang sesuai dengan program yang telah ditentukan sehingga apa 

yang dilaksanakan telah terstruktur dengan baik.
3
  

3. Proses Bimbingan Keagamaan Terhadap Anak Tunanetra Dalam 

Pelaksanaan Ibadah Shalat di Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra 

Palembang 

Berdasarkan hasil wawancara di Panti Rehabilitas Penyandang Cacat 

Netra Palembang yang dilakukan pada 14 Februari 2019 sebagai berikut:
4
 

Tabel 4.3 

Proses Bimbingan Keagamaan 

Proses bimbingan 

keagamaan 

pelaksanaan ibadah 

shalat 

Guru 

I 

Guru 

II 

Tata cara 

pelaksanaan (praktek 

wudhu, praktek 

shalat) 

Diajarkan terlebih dahulu 

do’a berwudhu dan do’a 

sesudah wudhu yang 

dibimbing oleh gurunya 

kemudian anak tunanetra 

diajarkan tata cara 

berwudhu kemudian 

mereka dituntun satu 

persatu dalam 

mempraktekannya seperti 

membasuh kedua tangan, 

berkumur-kumur, 

membasuh hidung, 

membasuh muka, 

membasuh tangan sampai 

ke siku, membasuh 

sebagian kepala, kedua 

Anak-anak terlebih 

dahulu diajarkan 

bagaimana do’a ketika 

berwudhu dan sesudah 

wudhu ketika mereka 

sudah hafal baru 

dilanjutkan dengan 

mengajarkan tata cara 

praktek wudhu di dalam 

musholla yang seolah-

olah sedang 

mempraktekkan wudhu 

dengan sungguh-sungguh 

kemudian anak dituntun 

dalam melakukannya 

ialah dengan membasuh 

kedua tangan terlebih 

                                                           
3
 Hasil Observasi di Panti, 21 Februari 2019. 

4
 Guru, Wawancara Pribadi, 14 Februari 2019. 
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telinga dan yang terakhir 

membasuh kaki sampai 

ke mata kaki setelah 

mereka mengetahui dan 

dapat mempraktekkannya 

dilanjutkan dengan 

mengajarkan bacaan 

shalat dimulai dari niat 

shalat, surah-surah 

pendek kemudian tata 

cara gerakan shalat yang 

dituntun oleh gurunya 

seperti takbiratul ihram, 

bersedekap, rukuk, 

i’tidal, sujud, duduk 

antara dua sujud, 

tasyahud awal dan akhir 

ketika mereka sudah 

dapat memahami dan 

mengetahui urutannya 

serta mampu 

mempraktekkannya guru 

hanya mengawasi dan 

melihat gerakan-gerakan 

yang belum tepat akan di 

perbaiki. 

dahulu lalu berkumur-

kumur, , membasuh 

hidung, membasuh muka, 

membasuh tangan sampai 

ke siku, membasuh 

sebagian kepala, kedua 

telinga dan yang terakhir 

membasuh kaki sampai 

ke mata kaki kemudian 

setelah mereka bisa 

mempraktekkan sendiri 

dilanjutkan dengan 

mengajarkan tata cara 

shalat yang diawali 

dengan mengajarkan niat-

niat dalam shalat, surah-

surah pendek ketika 

sudah hafal baru 

diajarkan tentang tata 

cara shalat ialah 

takbiratul ihram, 

bersedekap, rukuk, 

i’tidal, sujud, duduk 

antara dua sujud, 

tasyahud awal dan akhir 

ketika sudah bisa 

melaksanakannya secara 

mandiri tetapi guru masih 

mengawasi gerakan-

gerakan yang belum tepat 

kemudian akan diperbaiki 

secara berulang-ulang 

agar mereka dapat 

mengingatnya. 

Metode Pertama, metode 

individual mengajarkan 

ibadah shalat kepada 

anak tunanetra sebelum 

mempraktekkan gerakan 

shalat, anak tunanetra 

terlebih dahulu disuruh 

untuk menghafal bacaan 

Dengan menggunakan 

metode individual anak 

tunanetra terlebih dahulu 

diajarkan bagaimana 

tentang bacaan shalat 

kemudian mereka disuruh 

menghafal dan 

menyetorkan hafalan satu 
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shalat ketika sudah hafal 

kemudian didengarkan 

bacaan shalatnya lalu 

mereka diajarkan gerakan 

shalat setelah itu mereka 

mempraktekkannya 

Kedua, Metode 

Kelompok pertama kita 

memberikan materi 

terlebih dahulu setelah 

menyampaikan materi, 

mereka disuruh untuk 

menghafalkan tentang 

bacaan shalat ketika 

mereka telah hafal baru 

dipraktekkan bagaimana 

gerakan shalat tersebut 

dengan diberikan arahan 

oleh gurunya secara 

bersama-sama. 

Ketiga, metode tidak 

langsung menggunakan 

media audio sebagai 

alternatif anak tunanetra 

dalam mengingat bacaan 

dan menerima materi 

selain daripada gurunya. 

  

persatu kepada gurunya. 

Lalu metode kelompok 

anak tunanetra secara 

berkelompok dalam 

mempraktekkan shalat 

membuat anak-anak ini 

semangat dalam belajar 

karena suasana menjadi 

lebih ramai sehingga 

memiliki keinginan untuk 

cepat bisa dan dapat 

membantu yang lain 

dalam mengingat bacaan 

shalat ketika mereka 

masih ada yang lupa. 

Kemudian metode tidak 

langsung mencari media 

yang mampu menyerap 

dengan cepat salah 

satunya menggunakan 

audio untuk membantu 

anak dalam 

mendengarkan bacaan 

shalat. 

Materi Mengenai kegiatan 

keagamaan, panti 

memiliki kegiatan yaitu 

belajar huruf arab braille, 

fiqh, shalat, program 

bimbingan pelaksanaan 

ibadah shalat diajarkan 

yang pertama 

memperkenalkan shalat 5 

waktu terlebih dahulu, 

niat-niat shalat, syahadat, 

syarat sah shalat, rukun 

shalat, hal-hal yang 

membatalkan shalat dan 

Materi yang diberikan 

dalam membimbing 

pelaksanaan ibadah shalat 

yaitu mempelajari fiqh, 

iqro’ braille, tajwid al-

qur’an braille, menghafal 

surah-surah pendek, 

BCM (Bermain Cerita 

Menyanyi) yang 

berhubungan dengan 

keagamaan dan praktek 

ibadah kemasyarakatan 

seperti shalat jenazah, 

yasin dan tahlil. 
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wudhu. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dianalisis bahwa 

sebelum diajarkan tata cara berwudhu anak tunanetra terlebih dahulu 

diajarkan do’a berwudhu dan do’a sesudah wudhu kemudian mereka 

menghafalkannya ketika sudah hafal dilanjutkan gerakan-gerakan wudhu 

yaitu guru menuntun mempraktekkan wudhu dengan menuntun cara 

membasuh tangan yang diawali tangan kanan terlebih dahulu untuk dibasuh 

kemudian meletakkan tangan kiri untuk mengusap bagian tangan kanan 

melalui sentuhan dan arahan pembimbing, begitu pun sebaliknya sebanyak 

tiga kali sambil membaca niat wudhu. 

Guru mengarahkan anak-anak untuk berkumur-kumur sambil 

dipegang tangannya dan diarahkan merapatkan kedua tangan yang bertujuan 

untuk memperoleh air kemudian dimasukkan kedalam mulut sebanyak tiga 

kali lalu air kumur-kumur dibuang ke sebelah kiri, guru mengarahkan untuk 

membasuh hidung dengan dipegang tangannya kemudian dituntun 

menggunakan tangannya sambil memasukkan air kedalam hidung kemudian 

dikeluarkan sebanyak tiga kali, guru memberitahu sekaligus mengarahkan 

dengan cara menyentuh bagian dari tempat tumbuhnya rambut di kepala 

sampai bawah dagu pada anak kemudian dituntun untuk melakukannya 

sebanyak tiga kali, guru megarahkan membasuh kedua belah tangan hingga 

siku-siku sebanyak tiga kali, pengajar memberitahukan anak dengan cara 
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memegang tangannya dan mengarahkan sampai ke siku diawali dengan 

membasuh tangan kanan dan tangan kiri mengusapnya begitu pun sebaliknya. 

Guru memberitahukan kepada anak-anak untuk membasuh kepala 

dengan menunjukkan kepala agar mereka tahu mana bagian yang harus 

dibasuh pengajar memegang tangan anaknya menunjukkan membasuh 

sebagian kepala kemudian anak-anak meraba dan dilanjutkan untuk 

mempraktekkannya sebanyak tiga kali, kemudian pengajar memberitahukan 

dan menuntun untuk membasuh kedua telinga sebanyak tiga kali di awali 

dengan membasuh sebelah kanan dahulu agar anak-anak tahu batasan-batasan 

yang harus dibasuh maka pengajar menuntun anak mempraktekannya dengan 

memegang tangan anak dan ditunjukkan batasan-batasannya, Dan yang 

terakhir mencuci kedua kaki sebanyak tiga kali sampai mata kaki diawali 

dengan kaki sebelah kanan dahulu. Kemudian pengajar memegang tangannya 

kemudian mengarahkan untuk membasuh kakinya sampai batas-batas yang 

harus dibasuh.  

Setelah anak-anak sudah dapat melakukan tata cara berwudhu 

dilanjutkan dengan praktek shalat tetapi sebelum melakukan praktek shalat 

anak-anak terlebih dahulu untuk menghafalkan niat shalat sampai bacaan 

shalat kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan tata cara shalat yaitu guru 

mengarahkan anak untuk berdiri tegak dan diarahkan badannya untuk 

menghadap kiblat dan sambil membaca niat mengerjakan shalat, takbiratul 

ihram disini pengajar menuntun menggerakkan tangan anak dalam 
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mengangkat kedua tangan anak dan diarahkan batas untuk mengangkat 

tangan, kedua tangan disedekapkan pada dada, ini dipraktekkan pengajar dulu 

kemudian anak dipegang tangannya lalu diarahkan tangan kanan diatas tangan 

kiri sambil membaca iftitah dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan surat pendek 

yang sudah dihafal oleh anak, Ruku’ guru mengarahkan anak dengan 

mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki sedangkan 

perempuan mengangkat kedua tangan dibawah telinga dan membungkukkan 

badan kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut, sehingga antara 

punggung dan kepala rata, maka guru menuntun anak sambil memegang 

tangan anak dengan cara mengangkat kedua tangan dan posisi tangan di atas 

lutut kemudian membungkukkan badan dengan cara didorong pelan-pelan 

badan anak untuk meluruskan posisi ruku’. 

 Dalam posisi i’tidal guru memegang dan mengangkat kepala dengan 

kedua tangan sambil anak bangkit dari ruku’ kemudian diberi instruksi 

mengangkat kedua tangannya lalu pengajar memegang tangan anaknya untuk 

mengangkat kedua tangannya sampai batasan yang ditentukan kemudian 

diarahkan dan dituntun untuk meletakkan kedua tangannya di samping, 

dilanjutkan dengan gerakan sujud dengan cara anak mempraktekkan dengan 

dituntun dan dipegang tangannya oleh pengajar untuk meletakkan kedua 

tanggannya diatas sajadah secara perlahan pengajar memegang kepala anak 

dan badannya untuk dahi serta hidung harus menyentuh di atas sajadah dan 

badannya pun agar mengangkat sedikit lalu posisi kaki anak dipegang dan 
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dituntun pengajar untuk dirapatkan. Karena dalam gerakan sujud posisi tangan 

antara laki-laki dan perempuan berbeda maka pengajar menjelaskan bahwa 

dalam posisi sujud tangan laki-laki harus terbuka sedangkan perempuan harus 

tertutup, agar lebih jelas maka pembimbing menuntun siswa dalam 

mempraktekkan, duduk antara dua sujud guru menjelaskan posisi kaki disaat 

duduk yaitu jempol ditekuk. Agar anak tidak bingung bagaimana cara 

menekuknya, pengajarpun mempraktekkan dari anak dengan posisi duduk 

jempol anak ditekuk oleh pengajar dan untuk kaki satunya diduduki oleh anak 

dengan cara pengajar mengarahkan dan memegang badan anak untuk 

menduduki kaki kirinya, Duduk tahiyat awal posisi kaki kanan tegak dan kaki 

kiri diduduki sambil membaca tahiyat awal guru membentuk atau 

memposisikan kaki kanan dan kiri anak dengan disentuh bagian kaki kiri anak 

di duduki dan kaki kanan ditegakkan, tahiyat akhir guru membentuk atau 

memposisikan kaki kanan dan kirinya dalam duduk tahiyat akhir yaitu 

memegang kaki kiri anak kemudian dimasukkan kebawah kaki kanan dan jari-

jari kaki kanan menekan ke lantai diiringi dengan bacaannya. Yang terakhir 

salam guru memegang kedua tangan anak untuk diarahkan meletakkannya 

diatas paha lalu memegang kepala anak untuk menoleh ke kanan baru ke kiri. 

Dalam mengajarkan ibadah shalat terhadap anak tunanetra, adanya 

suatu metode yang tepat untuk menyampaikan materi yang disampaikan agar 

mampu diserap dengan baik. Setiap metode yang diterapkan butuh proses 

dalam menjalankannya, maka dari itu para pengajar di Panti Rehabilitas 
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Penyandang Cacat Netra Palembang dalam membimbing anak tunanetra 

dalam pelaksanaan ibadah shalat harus dengan sabar, semangat dan selalu 

memberikan motivasi sehingga anak tunanetra dapat memahami apa yang 

disampaikan kemudian dilaksanakan dengan baik. Adapun metode yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode langsung 

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode 

dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) 

dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi 

dua metode, yaitu metode individual dan metode kelompok:
5
 

Pertama, Metode Individual yaitu pembimbing dalam metode 

individual melakukan komunikasi langsung secara individual dengan 

pihak yang dibimbingnya dengan menggunakan teknik percakapan pribadi 

dalam pelaksanaan metode individual, anak tunanetra diarahkan untuk 

maju ke depan satu persatu dan berhadapan (face to face) dengan guru 

untuk membacakan hafalan shalat yang sebelumnya sudah dihafalakan 

sendiri. Namun, pada saat pembacaan terdapat kesalahan maka akan 

langsung diperbaiki oleh gurunya. Bahwa setiap anak dalam menjalankan 

pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar apa 

yang menjadi tujuan mereka dapat tercapai dengan baik. Pada hakikatnya 

                                                           
5
 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta:UI Press, 2001), hlm. 55. 
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para pengajar berperan aktif dalam mengajarkan tentang tata cara shalat 

sampai anak itu bisa melaksanakan shalat dengan baik secara mandiri. 

Dalam proses pengajaran tersebut anak tunanetra harus diberikan 

latihan-latihan dan perhatian secara khusus daripada anak normal pada 

umumnya karena kerusakan penglihatan yang dimilikinya, agar anak 

tunanetra ini dapat menjalankan tata cara shalat sebagaimana pada 

umummnya dengan adanya didikan yang baik anak tunanetra mampu 

melakukan segala sesuatu secara mandiri ketika mereka selalu dilatih 

dengan tekun agar mereka percaya diri akan kemampuan diri meskipun 

memiliki keterbatasan dalam penglihatan.  

Kedua, Metode Kelompok yaitu pembimbing melakukan 

komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok dengan menggunakan 

teknik group teaching.
6
 Dimana ini dilakukan pengajar dengan 

menyampaikan materi terlebih dahulu tentang tata cara shalat setelah itu 

baru menyuruh mereka menghafalkan bacaan shalat setelah hafal 

kemudian mereka mempraktekannya secara bersama-sama.  

Dalam pelaksanaan metode kelompok, anak-anak tunanetra yang 

telah hafal bacaan shalat, membacakan hafalan secara bersama-sama 

untuk membantu anak-anak  yang belum hafal serta hafalan mereka. 

Setelah itu guru pembimbing menuntun mereka untuk praktek tata cara 

                                                           
6
 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta:UI Press, 2001), 

hlm. 57.  
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shalat, agar anak-anak dapat memahami gerakan shalat yang benar sampai 

mereka bisa melakukan shalat sesuai dengan tuntunan. 

Maka dari itu menggunakan metode kelompok ini sangat tepat 

dalam proses belajar mengajar yang dapat meningkatkan semangat anak-

anak dalam belajar dimana akan menimbulkan motivasi di dalam diri anak 

ketika sudah ada yang bisa melaksanakan shalat, mereka saling membantu 

antara satu sama lain untuk memperbaiki gerakan shalat yang belum baik 

dalam praktek ibadah shalat secara langsung. 

2. Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah 

metode bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui media 

komunikasi masa seperti media audio.
7
 Dalam hal ini anak tunanetra yang 

memiliki hambatan dalam penglihatan menjadikan pendengaran sebagai 

saluran informasi yang utama untuk memperoleh informasi dengan 

menggunakan media audio tersebut dapat membantu anak-anak tunatertra 

dalam mendengarkan hafalan bacaan shalat baik dalam berbagai keadaan 

dan kondisi jadi anak-anak tunatetra tidak hanya mendapatkan materi dari 

guru tetapi dapat memperoleh  informasi dari berbagai media. 

Berdasarkan hasil observasi proses bimbingan keagamaan terhadap 

anak tunanetra dalam pelaksanaan ibadah shalat, sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran ibadah shalat, anak-anak tunanetra terlebih dahulu 

                                                           
7
 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta:UI Press, 2001), hlm. 56. 
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mengucapkan salam, membaca do’a sebelum belajar, guru mengabsen 

kehadiran anak satu persatu, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang 

diberikan oleh guru. Ketika guru telah menyampaikan materi anak-anak 

tunanetra diberi tugas untuk menghafal bacaan shalat dan 

memperdengarkan hafalannya kepada guru yang mengajar. Setelah 

hafalan telah disimak oleh guru, merekapun menguasai bacaan shalat 

dilanjutkan dengan mempraktekkan gerakan shalat yang akan diberikan 

arahan oleh gurunya sambil dituntun supaya gerakan shalat yang 

dilakukan tepat.
8
 Menurut Arief S. Sadiman, media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat siswa sehingga proses belajar tadi.
9
 

Pengajaran ibadah shalat kepada anak tunanetra membutuhkan 

waktu yang cukup  lama sesuai dengan daya tangkap masing-masing 

individu, terkadang anak tunanetra ini ada masanya untuk bermalas-

malasan dalam belajar sehingga guru ikut andil dalam memberikan 

motivasi kepada anak-anak agar mereka bersemangat dalam belajar. 

Selain itu juga ketika anak tunanetra kurang paham terhadap materi yang 

telah dijelaskan, maka para pengajar dengan senang hati menjelaskan 

                                                           
8
 Praktek Shalat di Mushollah PRPCN, Hasil Observasi, 21 Februari 2019. 

9
 Asrorul Mais, Media Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus, (Jember: Pustaka Abadi, 

2016), hlm. 1. 
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kembali dan menuntun anak tunanetra sampai ia bisa melakukan praktek 

ibadah shalat. 

Dalam proses pengajaran ibadah shalat terkadang ada beberapa 

kendala yang didapatkan yaitu anak-anak sering lupa dalam 

mengaplikasikan gerakan atau mengingat hafalan-hafalan shalatnya tetapi 

para pengajar juga tidak pernah menyerah untuk mengajarkan ibadah 

shalat kepada anak-anak karena mereka memahami kondisi anak tunanetra 

di mana harus memberikan perhatian dan kesabaran dalam 

mengajarkannya.
10

  

Proses pembelajaran harus berlangsung secara aktif, kondusif dan 

menyenangkan, dengan penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan 

kondisi anak tunanetra. Di samping itu pula, dalam proses pembelajaran 

terhadap anak tunanetra juga mengamati perilaku dan perkembangan anak. 

Pada strategi pembelajaran dalam pendidikan, anak tunanetra seharusnya 

didasarkan pada dua pemikiran; Pertama, upaya memodifikasi lingkungan 

agar sesuai dengan kondisi anak, Kedua, upaya pemanfaatan secara 

optimal indera-indera yang masih berfungsi, untuk mengimbangi 

kelemahan yang disebabkan hilangnya fungsi penglihatan. 

Strategi pembelajaran pada anak tunanetra dengan menguasai 

karakteristik/strategi pembelajaran yang umum pada anak normal, 

meliputi tujuan, materi, alat, cara, lingkungan, dan aspek-aspek lainnya. 
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 Praktek Shalat di Mushollah PRPCN, Hasil Observasi, 21 Februari 2019. 
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Kemudian menganalisis komponen-komponen mana saja yang perlu atau 

tidak perlu dimodifikasi serta sejauh mana modifikasi itu dilakukan jika 

perlu. Selanjutnya pemanfaatan indera yang masih berfungsi secara 

optimal dalam proses pembelajaran yang memegang peran penting dalam 

menentukan keberhasilan materi yang diberikan. 

Dalam proses pembelajaran, metode sangat penting karena materi 

pembelajaran tidak dapat tersampaikan dengan baik kecuali dengan 

menggunakan cara-cara tertentu. Metode yang digunakan pada anak 

tunanetra adalah metode langsung dan tidak langsung, dimana dengan 

menggunakan metode tersebut anak tunanetra tidak merasa bosan terhadap 

proses pembelajaran yang diberikan. Metode tersebut telah diterapkan di 

Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Palembang karena dengan 

melihat kondisi dan semangat anak tunanetra dalam belajar, kemudian 

metode tersebut tidak hanya secara berkelompok saja tetapi setelah 

penyampaian materi anak tunanetra dibimbing secara satu persatu dan 

menggunakan media audio dalam membantu mendengarkan hafalan 

kepada gurunya. 

Adapun materi  yang diberikan  dalam bimbingan keagamaan di 

Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Palembang meliputi fiqh 

dengan mempelajari tentang thaharah (bersuci), tayamum, tata cara wudhu 

dan shalat, kemudian iqro braille merupakan kitab yang berisi cara 

membaca dan mengeja huruf hijaiyah dengan tekstur yang timbul agar 
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bisa diraba, lalu anak tunanetra sudah mengetahui dan memahami huruf-

huruf hijaiyah, kemudian mempelajari tajwid Al-Qur’an braille untuk 

mengetahui hukum-hukum bacaan Al-Qur’an menggunakan indera 

perabaan yang dijelaskan oleh guru bagaimana cara membacanya. 

Selanjtunya anak-anak tunanetra menghafalkan surah-surah pendek yang 

disimak oleh gurunya. Dalam penyampaian materi pembelajaran 

menggunakan teknik BCM  (Bermain Cerita Menyanyi) yang berkaitan 

dengan keagamaan agar anak tunanetra tidak merasa bosan, dapat 

menciptakan suasana yang menyenangkan serta dapat menambah 

semangat dan pemahaman anak tunanetra dalam menyerap materi. Setelah 

dilanjutkan pembelajaran praktek ibadah kemasyarakatan, anak tunanetra 

diajarkan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan shalat jenazah, yasin, 

tahlil.  

4. Pelaksanaan Ibadah Shalat yang dilakukan oleh Anak Tunanetra di 

Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Palembang 

Anak tunanetra terlebih dahulu diberikan materi oleh guru tentang 

syarat sah shalat, rukun shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, tata cara 

wudhu, bacaan dan gerakan shalat. Dalam menyampaikan materi, guru 

menggunakan kata-kata atau kalimat yang mudah dimengerti oleh anak 

tunanetra. Sebagai pendidik yang seharusnya mengajarkan ibadah shalat 

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap anak didiknya dalam 

memperkenalkan shalat, sebagaimana telah diketahui bahwa shalat 
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merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi setiap muslim yang harus 

dilaksanakan. Dimana jika anak sudah dapat membedakan perbuatan mana 

yang baik dan buruk, sudah baligh dan mengetahui tentang tata cara shalat. 

Dengan melakukan shalat salah satu cara untuk beribadah kepada 

Allah, berkomunikasi  dengan Allah atau selalu mendekatkan diri kepada 

Allah. Melalui shalat juga akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman 

dalam hidup. Maka dari itu sebagai pendidik tidak hanya mendidik tentang 

bagaimana mereka nanti menghadapi kehidupan dunia, akan tetapi memberi 

perhatian penuh terhadap pendidikan agamanya dengan membimbing anak-

anak dalam pengajaran shalat sedini mungkin akan membuat mereka lebih 

mengenal dan mencintai agamanya dengan baik. 

Setelah penyampaian materi, anak tunanetra diberikan tugas 

menghafal dari niat wudhu, do’a setelah wudhu dan bacaan shalat untuk 

mengetahui daya tangkap dari masing-masing anak, setiap anak memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dimana ada yang cepat menerima pelajaran 

dan ada juga yang lambat sehingga para pengajar harus dengan sabar, dan 

penuh kesungguhan membimbing anak agar si anak mudah dalam 

menghafal dengan cara mendengar, menyimak bacaan-bacaan yang 

dihafalkan oleh anak. 

Kemudian dilanjutkan dengan mempraktekkan supaya anak lebih 

memahami materi yang disampaikan oleh pengajar. Setelah menghafal niat 

wudhu dan do’a sesudah berwudhu, anak tunanetra diajak untuk 
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mempraktekkan wudhu. Adapun cara pengajar dalam membimbing 

mempraktekkan wudhu tersebut sebagai berikut:
11

 

Pertama, Pengajar memberitahukan kepada anak untuk 

mempraktekkan wudhu dengan menuntun cara membasuh tangan sebanyak 

tiga kali sambil membaca niat wudhu. 

Kedua, Pengajar mengarahkan anak-anak untuk berkumur-kumur 

sebanyak tiga kali seperti orang setelah sikat gigi dan air bekas kumur-

kumur harus di buang disebelah kiri tempat pengairan air wudhu. 

Ketiga, Setelah berkumur-kumur, pengajar mengarahkan untuk 

membasuh hidung sebanyak tiga kali, dengan memasukkan air kedalam 

hidung kemudian dikeluarkan. 

Keempat, Kemudian membasuh muka, pengajar memberitahukan 

dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai bawah dagu 

sebanyak tiga kali. 

Kelima, Kemudian membasuh kedua belah tangan hingga siku-siku 

sebanyak tiga kali, pengajar memberitahukan anak dengan cara memegang 

tangannya dan mengarahkan sampai ke siku diawali dengan membasuh 

tangan kanan dan tangan kiri. 

Keenam, Membasuh kepala, pengajar memberitahukan kepada anak-

anak sambil menunjukkan kepala agar mereka tahu mana bagian yang harus 
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 Praktek Shalat di Mushollah PRPCN, Hasil Observasi, 21 Februari 2019. 
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dibasuh pengajar memegang tangan anaknya menunjukkan membasuh 

sebagian kepala kemudian anak-anak meraba dan dilanjutkan untuk 

mempraktekkannya sebanyak tiga kali. 

Ketujuh, Setelah membasuh sebagian dari kepala, kemudian 

pengajar memberitahukan untuk membasuh kedua telinga sebanyak tiga kali 

di awali dengan membasuh sebelah kanan dahulu. Agar anak-anak tahu 

batasan-batasan yang harus di basuh maka pengajar menuntun anak 

mempraktekannya dengan memegang tangan anak dan ditunjukkan batasan-

batasannya. 

Kedelapan, Dan yang terakhir mencuci kedua kaki sebanyak tiga 

kali sampai mata kaki diawali dengan kaki sebelah kanan dahulu. Kemudian 

pengajar memegang tangannya kemudian mengarahkan untuk membasuh 

kakinya samapai batas-batas yang harus dibasuh. Setelah mempraktekkan 

gerakan dari wudhu kemudian pengajar mendengarkan do’a setelah wudhu 

oleh anak-anak. Dengan telah mempraktekkan wudhu anak-anak tunanetra 

dapat menghafalkannya walaupun kadang-kadang masih ada yang kurang 

lancar ataupun lupa. 

Dari hasil observasi anak tunanetra dari segi bacaan niat wudhu dan 

do’a sesudah wudhu, anak tunanetra ada yang membacanya secara lancar, 

terbata-bata bahkan lupa sehingga anak tunanetra harus dituntun dan 

diingatkan kembali bagaimana bacaan niat wudhu dan do’a sesudah wudhu 
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secara satu persatu ketika mereka sudah hafal maka dibacakan secara 

bersama-sama untuk menguatkan hafalan mereka. 

Dari segi praktek wudhu, anak tunanetra masih suka lupa urutan 

dalam melakukan wudhu sehingga pengajar selalu mengingatkan apa yang 

dilakukan setelahnya dan ketika mereka mempraktekkan wudhu yang 

kurang tepat maka pengajar langsung mengingatkan, menuntun dan 

memegang anak tunanetra untuk memberitahukan bagaimana cara 

berwudhu yang tepat.
12

 Menurut Agus Palsa menyatakan bahwa:  

“Dalam mengajarkan praktek wudhu kepada anak tunanetra, diawali 

dengan niat wudhu sebelum mempraktekkan wudhu, anak tunanetra 

memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, maka harus dituntun untuk 

melafadzkan bacaan niat wudhu, begitu juga melakukan praktek wudhu 

harus benar-benar diperhatikan dengan baik agar anak tunanetra tidak 

bingung untuk melakukannya serta do’a sesudah wudhu.”
13

 

Selain mempraktekkan tata cara berwudhu, anak-anak tunanetra juga 

dibimbing dalam mempraktekkan tata cara melaksanakan shalat. Sebelum 

mempraktekkan pengajar menyampaikan materi shalat tentang bacaan-

bacaan dari tiap gerakan dalam shalat. Dan anak tunanetra dianjurkan untuk 

                                                           
12

 Praktek Shalat di Mushollah PRPCN, Hasil Observasi, 21 Februari 2019. 
13

 Agus Palsa, Pengajar, Wawancara Pribadi, 21 Februari 2019. 
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menghafalkan bacaannya sebelum melakukan praktek shalat. Adapun cara 

pengajar dalam mengajari praktek gerakan shalat sebagai berikut:
14

 

Tabel 4.4 

Pelaksanaan Ibadah Shalat 

Pelaksanaan Ibadah Shalat Menurut 

Nabhani Idris 

Pelaksanaan Ibadah Shalat di Panti 

1. Berdiri tegak menghadap kiblat 

dan menghadirkan niat dalam 

hatinya untuk mengerjakan shalat. 

1. Pengajar memberitahukan 

kepada anak untuk berdiri 

tegak dan mengarahkan badan 

anak untuk menghadap kiblat 

sambil membaca niat 

mengerjakan shalat. 

 

2. Lalu takbiratul ihram dengan 

mengangkat kedua tangan sampai 

sejajar dengan bahu disertai 

membaca “Allahu Akbar”.  

 

2.  Takbiratul Ihram (mengangkat 

kedua tangan) sambil 

membaca “Allahu Akbar” 

disini pengajar menuntun 

menggerakkan tangan anak 

dalam mengangkat kedua 

tangan anak dan diarahkan 

batas untuk mengangkat 

tangan sambil membaca 

“Allahu Akbar”. 

 

3. Setelah takbiratul ihram kedua 

tangan disedekapkan dengan 

posisi tangan kanan diletakkan 

diatas bagian luar telapak tangan 

kiri yakni memegang ruas 

pergelangan tangan kiri dengan 

telapak tangan kanan 

 

3. Kemudian kedua tangan 

disedekapkan pada dada, ini 

dipraktekkan pengajar dulu 

kemudian anak dipegang 

tangannya lalu diarahkan 

tangan kanan diatas tangan 

kiri 

4. Kemudian membaca do’a iftitah 

setelah takbiratul ihram, membaca 

surah Al-Fatihah dan surah 

pendek. 

4. Membaca iftitah dilanjutkan 

membaca Al-Fatihah dan surat 

pendek yang sudah dihafal 

oleh anak. 
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5. Selesai membaca surah pendek, 

lalu kedua tangan diangkat sambil 

membaca “Allahu Akbar”, 

kemudian rukuk dengan badan 

membungkuk, kedua tangannya 

memegang lutut dan ditekankan 

antara punggung dan kepala 

supaya rata sambil membaca 

“Subhaana rabbiyal ‘azhiimi wa 

bihamdih” sebanyak tiga kali.  

 

5. Ruku’ yakni dengan  

mengangkat kedua tangan 

setinggi telinga bagi laki-laki 

sedangkan perempuan 

mengangkat kedua tangan 

dibawah telinga sambil 

membaca “Allahu Akbar” dan 

membungkukkan badan kedua 

telapak tangan diletakkan di 

atas kedua lutut, sehingga 

antara punggung dan kepala 

rata. Ini dipraktekkan pengajar 

dulu bentuk saat ruku’ 

kemudian anak disuruh 

meraba mereka agar mereka 

tahu posisi punggung dan 

tangan saat ruku’, tetapi anak 

tidak langsung mengikuti 

gerakan tersebut. Karena 

mereka tidak cukup dengan 

meraba saja maka pengajar 

menuntun anak sambil 

memegang tangan anak 

dengan cara mengangkat 

kedua tangan dan posisi 

tangan di atas lutut kemudian 

membungkukkan badan 

dengan cara didorong pelan-

pelan badan anak untuk 

meluruskan posisi ruku’ lalu 

di iringi dengan membaca 

“Subhana rabbiyal adzhimi 

wabihamdhih” sebanyak tiga 

kali. 

 

6. Selesai menyempurnakan rukuk, 

lalu i’tidal posisi mengangkat 

kepalanya (bangun dari rukuk) 

berdiri tegak dengan kedua tangan 

diangkat sambil membaca 

“Sami’allahu li man hamidah.”  

 

6. Setelah ruku’ dilanjutkan 

dengan I’tidal yakni 

mengangkat kepala dengan 

kedua tangan diiringi dengan 

membaca “Samiallah huliman 

hamidah” anak bangkit dari 

ruku’ kemudian diberi instruksi 
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mengangkat kedua tangannya 

lalu pengajar memegang 

tangan anaknya untuk 

mengangkat kedua tangannya 

sampai batasan yang 

ditentukan kemudian diarahkan 

dan dituntun untuk meletakkan 

kedua tangannya di samping. 

 

 

7. Setelah i’tidal lalu sujud dengan 

meletakkan antara dahi dan 

hidung menempel dengan tempat 

sujud kedua tangan 

direnggangkan bagi laki-laki 

sedangkan perempuan sedikit 

dirapatkan sambil membaca 

“Subhaana rabbiyal a’laa wa 

bihamdih” sebanyak tiga kali.  

 

7. Setelah posisi tegak seperti 

semula kemudian dilanjutkan 

dengan gerakan sujud. Dalam 

posisi ini dipraktekkan oleh 

pengajar dulu dan setiap anak 

meraba agar mengetahui 

bagaimana posisi tangan, kaki 

disaat sujud. Kemudian anak 

mempraktekkan dengan 

dituntun dan dipegang 

tangannya oleh pengajar untuk 

meletakkan kedua tanggannya 

diatas sajadah secara perlahan 

pengajar memegang kepala 

anak dan badannya untuk dahi 

serta hidung harus menyentuh 

di atas sajadah dan badannya 

pun agar mengangkat sedikit 

lalu posisi kaki anak dipegang 

dan dituntun pengajar untuk 

dirapatkan. Karena dalam 

gerakan sujud posisi tangan 

antara laki-laki dan perempuan 

berbeda maka pengajar 

menjelaskan bahwa dalam 

posisi sujud tangan laki-laki 

harus terbuka sedangkan 

perempuan harus tertutup, agar 

lebih jelas maka pembimbing 

menuntun siswa dalam 

mempraktekkan. 

8. Setelah sujud kemudian duduk 8. Duduk antara dua sujud. 
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antara dua sujud dengan posisi 

menegakkan kaki kanan sama 

dengan ketika sujud sedangkan 

telapak kaki kiri dibaringkan dan 

dibengkokkan untuk diduduki 

serta meletakkan kedua tangan 

diatas paha.  

 

Sebelumnya pengajar 

menjelaskan posisi kaki disaat 

duduk yaitu jempol ditekuk. 

Agar anak tidak bingung 

bagaimana cara menekuknya, 

pengajarpun mempraktekkan 

dari anak dengan posisi duduk 

jempol anak ditekuk oleh 

pengajar dan untuk kaki 

satunya diduduki oleh anak 

dengan cara pengajar 

mengarahkan dan memegang 

badan anak untuk menduduki 

kaki kirinya. 

9. Kemudian tahiyat awal dengan 

posisi kaki kanan tegak dan 

ditekuk serta telapak kaki kiri 

diduduki.  

 

9. Duduk tahiyat awal posisi kaki 

kanan tegak dan kaki kiri di 

duduki sambil membaca 

tahiyat awal. Ini dipraktekkan 

langsung pada anak dan 

pengajar membentuk atau 

memposisikan kaki kanan dan 

kiri anak dengan disentuh 

bagian kaki kiri anak di duduki 

dan kaki kanan ditegakkan 

serta diiringi dengan bacaan 

tahiyat awal 

10. Lalu tahiyat akhir dengan posisi  

kaki kanan tegak dan ditekuk 

serta kaki kiri dimasukkan dan 

yang terakhir salam dengan 

menengok ke kanan dan ke kiri 

dengan membaca 

“Assalamu’alaikum wa 

rahmatullah.”  

 

10. Kemudian mempraktekkan 

tahiyat akhir, pengajar 

mempraktekkan cara duduk 

posisi kaki kanan dan kiri. Ini 

dipraktekkan langsung oleh 

anak dan pengajar membentuk 

atau memposisikan kaki kanan 

dan kirinya dalam duduk 

tahiyat akhir, yaitu memegang 

kaki kiri anak kemudian 

dimasukkan kebawah kaki 

kanan dan jari-jari kaki kanan 

menekan ke lantai diiringi 

dengan bacaannya. Yang 

terakhir salam dengan 

menolehkan kepala ke kanan 
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dahulu kemudian ke kiri 

dengan posisi tangan di atas 

paha kemudian pengajar 

memegang kedua tangan anak 

untuk diarahkan 

meletakkannya diatas paha 

lalu memegang kepala anak 

untuk menoleh ke kanan baru 

ke kiri. 

 

 

Dari hasil observasi praktek shalat, anak tunanetra melakukan 

takbiratul ihram terkadang sering lupa bahwa untuk laki-laki tangan diangkat 

sampai telinga sedangkan perempuan mengangkat tangan di bawah telinga, 

ketika bersedekap anak tunanetra kadang masih belum tepat meletakkan posisi 

tangannya seharusnya posisi tangan kanan diatas tangan kiri, dalam gerakan 

rukuk anak tunanetra masih belum tepat melakukan gerakannya seperti 

mereka tidak lurus menegakkan kakinya ketika rukuk dan tidak meletakkan 

tangan diatas lutut serta punggung ketika rukuk menjadi tidak lurus, kemudian 

dalam gerakan sujud anak tunanetra bagi yang laki-laki harus merenggakan 

kedua tangannya sedangkan perempuan sedikit merapat, antara dahi dan 

hidung menempel ditempat sujud tetapi anak tunanetra terkadang tidak 

mengangkat kedua tangan dalam posisi sujud tetapi meletakkan tangannya 

diatas sajadah, untuk duduk antara 2 sujud anak tunanetra masih melipat 

kakinya dengan kaki kanan diatas dan kaki kiri dibawah dan begitu juga 

dengan duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir mereka masih lupa dengan 
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menyamakan duduk antara 2 sujud serta duduk tahiyat awal.
15

 Menurut 

Mukhtar Abdullah memaparkan bahwa: 

“Ketika mempraktekkan gerakan shalat anak tunanetra masih kurang 

tepat dalam melaksanakannya, maka sebagai pengajar harus menuntun dan 

membenarkan gerakan shalatnya karena kondisi penglihatan mereka yang 

harus kita perhatikan dengan baik dalam mengajarkannya.”
16

 

Dalam mempraktekkan shalat membutuhkan waktu yang agak lama 

karena selain gerakkan kemampuan daya serap anak-anak tunanetra berbeda-

beda, ada yang cepat paham dengan instruksi saja ada juga yang lambat dalam 

memahami apa yang di instruksikan oleh pengajar. Akan tetapi pengajar 

dengan kesabaran dan tekun untuk menyelesaikan praktek ini dengan baik 

serta terus melatih anak-anak tunanetra hingga ia bisa melakukan shalat 

dengan mandiri. 

Tabel 4.5 

Kemampuan Anak Tunanetra dalam Menghafal Bacaan Shalat dan 

Mempraktekkan Gerakan Shalat 

Nama Siswa Kelas Bacaan Shalat Gerakan Shalat 

Muhammad 

Satriawan 

1 Cukup Kurang 

Rahma Apriani 3 Cukup Cukup 

                                                           
15

 Praktek Shalat di Mushollah PRPCN, Hasil Observasi, 21 Februari 2019. 
16

 Mukhtar Abdullah, Pengajar, Wawancara Pribadi, 11 Februari 2019. 
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Adrian 

Mandala Putra 

3 Cukup Cukup 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan hafalan bacaan 

shalat dan praktek gerakan shalat anak tunanetra di Panti Rehabilitas 

Penyandang Cacat Netra Palembang sudah cukup. Namun masih ada yang 

harus diperbaiki dalam bacaan maupun gerakan shalat sehingga para pengajar 

harus selalu menuntun untuk memperbaiki bacaan dan gerakan shalat agar 

anak tunanetra ini dapat lebih memahami dan melaksanakannya dengan baik. 

Pertama, Muhammad Satriawan lahir pada tanggal 06 Juni 2009 yang tinggal 

di Jalan Sei Leko, Ilir Barat 1 Palembang duduk di kelas 1 untuk bacaan 

shalat masih kadang lupa sehingga harus selalu dituntun dan diingatkan oleh 

gurunya sedangkan melakukan gerakan shalat masih belum tepat seperti 

takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat awal dan akhir 

terkadang juga masih bingung dan lambat dalam merespon instruksi dari guru 

maka dari itu guru harus menunjukkan dengan memegang anggota tubuhnya 

dalam melakukan gerakan shalat. 

Kedua, Melia Rahma Apriani lahir pada tanggal 14 April 2009 yang 

tinggal di Komplek Tuna Netra, 8 Ilir Palembang dan Ketiga, Adrian Mandala 

Putra lahir pada tanggal 14 Desember 2008 yang tinggal di Lorong Gontor 

Jaya, 14 Ulu Palembang yang sama-sama duduk di kelas 3 lebih unggul  

dalam kemampuan bacaan dan gerakan shalat, mereka lebih cepat dalam 
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merespon apa yang diinstruksikan oleh gurunya, tetapi masih ada beberapa 

bacaan shalat yang harus diingatkan seperti bacaan rukuk dan duduk antara 2 

sujud serta gerakan shalat yang harus diperbaiki seperti sujud dan duduk 

antara 2 sujud.
17

 

Selain itu juga, setelah pembelajaran disampaikan oleh pengajar anak 

tunanetra mengevaluasi pembelajaran yang telah mereka pelajari untuk 

melihat sejauh mana pemahaman anak tunanetra terhadap materi yang 

disampaikan serta keberhasilan guru dalam menyampaikan materi dengan 

cara-cara tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak tunanetra. 

Dengan demikian, para pengajar di Panti Rehabilitas Penyandang 

Cacat Netra Palembang harus menggunakan metode atau cara-cara yang tepat 

dalam menyampaikan materi kepada anak tunanetra dan selalu mengevaluasi 

setiap pembelajaran yang sudah disampaikan untuk melihat bagaimana tingkat 

pemahaman anak tunanetra terhadap materi serta dapat menemukan metode 

yang tepat dalam memberikan pembelajaran untuk anak tunanetra sehingga 

materi yang diberikan dapat diterima dengan baik. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Praktek Shalat di Mushollah PRPCN, Hasil Observasi, 21 Februari 2019. 
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B. Pembahasan 

1. Program Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Palembang dalam 

Membimbing Pelaksanaan Ibadah Shalat 

Berdasarkan hasil penelitian program panti dalam membimbing 

pelaksanaan ibadah shalat yang terdiri dari pendidikan formal yaitu mata 

pelajaran pendidikan agama Islam yang membahas tentang akidah, akhlak 

maupun syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, dalam hal ini yang 

berfokus pada tata cara ibadah shalat sedangkan pendidikan non formal seperti 

membaca Al-Qur’an braille dan rohani Islam.  

Hal ini menunjukkan bahwa adanya program yang harus dilakukan dalam 

membimbing pelaksanaan ibadah shalat sehingga dapat menjalankannya dengan 

tepat. Program panti dalam membimbing pelaksanaan ibadah shalat diatas sejalan 

dengan teori sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli Amir Syarifuddin bahwa 

ibadah berarti segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Allah untuk 

mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup, baik terhadap diri sendiri, 

keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta.  Ibadah yang dilakukan 

sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT seperti shalat, zakat, puasa dan 

ibadah lainnya. 

2. Proses Bimbingan Keagamaan Terhadap Anak Tunanetra Dalam Pelaksanaan 

Ibadah Shalat di Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Palembang 

Berdasarkan hasil penelitian proses bimbingan keagamaan dalam 

pelaksanaan ibadah shalat yaitu dengan melihat bagaimana proses tata cara 
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pelaksanaan praktek wudhu dan shalat yang dilakukan dengan menggunakan dua 

metode yaitu metode langsung yang terdiri dari metode individual dan kelompok 

sedangkan metode tidak langsung terdiri dari media audio. Adapun metode 

langsung meliputi pertama, metode individual dengan teknik percakapan pribadi 

yaitu anak tunanetra yang secara satu persatu bergiliran menghadap gurunya 

untuk membacakan hafalan shalat yang sebelumnya telah dihafal, ketika sudah 

selesai anak tunanetra akan diajarkan satu persatu dalam melaksanakan gerakan-

gerakan wudhu dan shalat agar dapat dilakukan dengan tepat. Kedua, metode 

kelompok dengan menggunakan teknik group teaching dimana anak tunanetra 

secara bersama-sama membacakan hafalannya agar dapat membantu anak-anak 

yang belum hafal serta dapat mengingat hafalan yang telah dihafalkan. Kemudian 

dilanjutkan dengan anak tunanetra akan mempraktekkan gerakan dari wudhu 

sampai shalat secara bersama-sama, agar anak-anak dapat memahami dan 

mengingat urutan-urutannya sehingga ketika anak masih kurang tepat dalam 

melakukan gerakannya maka guru akan memperbaiki sampai mereka dapat 

melakukannya dengan tepat dan sesuai dengan tuntunan. Selanjutnya  metode 

tidak langsung menggunakan teknik media audio untuk membantu anak tunanetra 

dalam mendengarkan hafalan bacaan shalat sehingga anak tunanetra tidak hanya 

mendapatkan materi dari gurunya tetapi dapat memanfaatkan media audio dalam 

memperoleh informasi melalui indera pendengaran yang berupa suara. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Faqih dalam metode 

bimbingan agama Islam yaitu pertama, metode langsung dimana pembimbing 
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melakukan komunikasi langsung dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini 

terbagi menjadi dua, yaitu metode individual menggunakan teknik percakapan 

pribadi dan kelompok menggunakan teknik group teaching. Kedua, metode tidak 

langsung ialah metode yang dilakukan melalui media masa dengan menggunakan 

teknik media audio. 

3. Pelaksanaan Ibadah Shalat yang dilakukan oleh Anak Tunanetra di Panti 

Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Palembang 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan ibadah shalat yaitu tata 

cara pelaksanaan wudhu meliputi membaca do’a ketika berwudhu, membasuh 

kedua tangan, berkumur-kumur, membasuh muka, membasuh kedua tangan 

sampai siku, membasuh kepala, membasuh telinga, dan membasuh kaki yang 

dilakukan masing-masing sebanyak tiga kali dan membaca do’a sesudah 

berwudhu. Hal ini sejalan dengan teori Muhammad Yamin mukhtar bahwa tata 

cara berwudhu ialah membaca niat wudhu, membasuh dua tangan, berkumur-

kumur dan menaikkan air ke hidung lalu menghembuskannya, membasuh muka 

sampai rata, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu atau mengusap 

kepala sampai rata dan langsung telinga, membasuh atau mencuci kaki yang 

dilakukan sebanyak tiga kali dan setelah selesai, membaca do’a sesudah 

berwudhu. 

Dalam hal praktek wudhu ada beberapa gerakan yang harus ditekankan 

atau benar-benar diperhatikan oleh guru dalam melakukan gerakannya seperti 

membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku-siku, membasuh telinga, 
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dan membasuh kedua kaki karena gerakan ini selain diberitahukan tetapi juga 

ditunjukkan batasan-batasannya dengan meraba, diarahkan serta dipegang tangan 

anak untuk melakukan gerakan tersebut agar dapat dilakukan dengan tepat. 

Sedangkan tata cara pelaksanaan shalat meliputi berdiri tegak menghadap 

kiblat sambil membaca niat shalat, takbiratul ihram, bersedekap lalu membaca 

do’a iftitah, surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, rukuk, i’tidal, sujud, duduk 

antara dua sujud, tasyahud awal dan akhir, yang terakhir salam. Hal ini senada 

dengan teori Hanafi menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan shalat seperti 

Berdiri tegak dengan menghadap kiblat, kemudian membaca lafal niat shalat, 

takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan dengam membaca “Allahu 

Akbar”, kedua tangannya disedekapkan pada dada. Kemudian membaca do’a 

iftitah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek. 

Setelah bacaan surat pendek selesai, kedua tangan diangkat diikuti dengan takbir 

“Allahu Akbar”, rukuk, dengan posisi badan membungkuk, i’tidal dengan posisi 

badan tegak, tangan berada disamping sejajar dengan pinggul. Kemudian 

membaca bacaan i’tidal, sujud dengan posisi kedua lutut, telapak tangan, dahi dan 

hidung menepel pada sajadah. Kemudian membaca tasbih 3 kali, kemudian duduk 

antara dua sujud dilakukan setelah sujud posisi duduk di atas mata kaki kiri, 

telapak kaki kanan ditegakkan, kedua tangan diletakkan di atas paha dalam 

keadaan terbuka, jari-jari rapat, sejajar dengan lutut serta membaca bacaan duduk 

antara dua sujud, duduk tahiyat awal yang dilakukan setelah bangun dari sujud, 

tahiyat akhir dilakukan dengan posisi telapak kaki kiri dikeluarkan ke sebelah 
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kanan sehingga dibawah kaki kanan. Telapak tangan di atas kedua paha dan 

membaca bacaan tahiyat akhir, Salam, setelah tahiyat akhir kemudian salam 

dengan menengok ke kanan dan ke kiri serta membaca salam.  

Sehingga dalam hal praktek shalat anak tunanetra harus disentuh dan 

dipegang bagian tubuhnya untuk anak-anak dapat melakukan gerakan yang telah 

diinstruksikan karena memiliki hambatan dalam penglihatan untuk mendapatkan 

sumber informasi dari indera pendengaran yang tidak dapat menggambarkan 

secara konkret apa yang sudah diinstruksikan oleh pengajar, beda halnya anak 

normal pada umumnya yang mendapat informasi dari indera penglihatan secara 

langsung dapat melihat dan mempraktekkan apa yang telah diinstruksikan. 

 


