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Perkembangan bakat dan kemandirian anak-anak 

difabel berbeda dengan perkembangan anak-anak normal 

pada umumnya, misalnya pada umumnya anak-anak yang 

berusia 10 tahun mampu melakukan aktifitas-aktifitas rutin  

secara mandiri tanpa bantuan orang lain dan bakatnya mulai 

terealisasikan, tapi berbeda  dengan anak difabel 

sebagimana yang ada di Panti Asuhan Tuna Netra  

„Aisyiyah Ponorogo yang masih baru belajar dan masih 

butuh bantuan dari orang lain. pada awalnya, semua siswa 

difabel yang terdaftar di panti asuhan memiliki kemandirian 

yang masih rendah dan bakat yang belum berkembang. 

Akan tetapi, dapat dilihat setelah mereka belajar dan tinggal 

di panti Asuhan terdapat perkembangan yang signifikan 

dalam hal bakat dan kemandirian. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka 

tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk mendeskripsikan 

perkembangan bakat dan kemandirian siswa difabel di Panti 

Asuhan Tunanetra „Aisyiyah Ponorogo; (2) untuk 

mendeskripsikan strategi panti dalam mengembangkan 

bakat dan kemandirian siswa difabel di Panti Asuhan 

Tunanetra „Aisyiyah Ponorogo. 



 
 

 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa analisis 

tekstual dari hasil transkip atau catatan lapangan yang tidak 

terstruktur. 

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa 

perkembangan bakat dan kemandirian siswa difabel di panti 

asuhan Aisyiyah Terpadu Ponorogo masih jauh dari 

perkembangan ideal. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan 

fisik yang meliputi pola gerak, kemampuan mengenal 

anggota tubuh, kemampuan mengenal diri sendiri serta 

eksploasi bakat dan minat. Setelah diterapkan strategi 

pengembangan bakat dan kemandirian yang berupa 

pembentuukan perilaku dengan pola-pola pembiasaan dalam 

aktivitas sehari-hari, maka ditemukan  adanya peningkatan 

dalam perkembangan bakat dan kemandirian siswa difabel 

yang diindikasikan dengan aspek-aspek sebagai berikut; (1) 

adanya keinginan untuk menjadi lebih baik; (2) 

kemampuam dalam mengambil keputusan dan inisiatif; (3) 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan (2) bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belajar  Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

menguntungkan bagi perkembangan dan perwujudan 

diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan 

negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada 

cara kebudayaan tersebut mengenali, menghargai, dan 

memanfaatkan sumber daya manusia dan hal ini 

berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang 

diberikan kepada anggota masyarakatnya; kepada 

peserta didik. 

Tujuan pendidikan pada umumnya ialah 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak 

didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya 

secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya 

dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan 

pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang 

mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda 

dan karena itu membutuhkan pendidikan yang berbeda-

beda pula. Pendidikan bertanggunng jawab untuk 

memandu (yaitu mengidentifikasi dan membina) serta 

memupuk (yaitu mengembangkan dan meningkatkan). 

Bakat tersebut, termasuk dari mereka yang berbakat 

istimewa/memiliki kemampuan dan kecerdasan luar 

biasa. Dulu orang biasanya mengartikan anak berbakat 
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sebagai anak yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) 

yang tinggi. Namun, sekarang makin disadari bahwa 

yang menentukan keberbakatan bukan hanya intelegensi 

(kecerdasan) melainkan juga kreatifitas dan motivasi 

untuk berprestasi
1
.  

Bakat adalah kemampuan terhadap sesuatu yang 

menunjukkan kemampuan di atas rata-rata yang telah 

ada pada diri kita secara alamiah dan perlu dilatih untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Bakat bukanlah sifat 

tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat 

yang  secara bertingkat membentuk bakat. Bakat baru 

muncul bila ada kesempatan untuk berkembang atau 

dikembangkan. Sehingga mungkin saja seseorang tidak 

mengetahui dan mengembangkan bakatnya sehingga 

akan menjadi kemampuan yang latent. 

Bakat (aptitude) bisa diartikan sebagai 

kemampuan bawaan anak yang merupakan potensi yang 

masih harus dikembangkan lagi atau dilatih agar dapat 

terwujud. Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan 

alamiah anak untuk memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan yang relatif bisa bersifat umum.
2
  

Menurut William B. Michael, Bakat adalah 

kapasitas yang ada pada diri seseorang yang mana 

dalam melakukan tugas serta melakukannya 

dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya, dan      

menurut S.C Utami Munandar Bakat atau aptitude dapat 

                                                           
   

1
 Utami Munandar, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat, 

(Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2012). Hal.  6 

 2
 Alex Sobur. Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 180-181. 
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diartikan sebagai sebuah kemampuan bawaan dari 

seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu 

untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat 

mencapai impian yang ingin diwujudkan.
3
 

Perkembangan kemandirian merupakan  masalah 

penting sepanjang rentang kehidupan manusia. 

Perkembangan kemandirian sangat dipengaruhi oleh 

perubahan-perubahan melakukan aktivita ata an fisik, 

yang pada gilirannya dapat memicu terjadi 

perubahanemosional, perubahan kognitif 

yangmemberikan pemikian logis tentang cara berfikir 

yang mendasari tingkah laku, serta perubahan nilai 

dalam peran sosial melalui pengasuhan orang tua dan 

aktivitas individu. Secara spesifik, masalah kemandirian 

menuntut suatu kesiapan individu, baik kesiapan fisik 

maupun emosional untuk mengatur,  mengurus dan 

tanggung jawabnya sendiri tanpa banyak  

mengubtungkan diri pada orang lain. 

Kemandirian muncul dan berfungsi ketika 

peserta didik menemukan diri pada posisi  Yang 

menuntut suatu tingkat kepercayaan diri. Menurut 

steinberg kemandirian berbeda dengan tidak tergantung, 

karena  tidak tergantung merupakan bagian untuk 

memperoleh kemandirian. 

Istilah kemandirian berasal dari kata dasar “diri” 

yang mendapat awalan ke dan akhiran an, kemudian 

membentuk satu kata keadaan. Karena kemandirian 

                                                           
3
 https://dosenpsikologi.com/pengertian-bakat-menurut-para-ahli. 

diambil pada 06.15 27/01/19. 

https://dosenpsikologi.com/pengertian-bakat-menurut-para-ahli.%20diambil%20pada%2006.15
https://dosenpsikologi.com/pengertian-bakat-menurut-para-ahli.%20diambil%20pada%2006.15
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berasal dari kata dasar diri, maka pembahasan mengenai 

kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang 

pengembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl 

Rogers disebut dengan istilah “Self”, karena diri itu 

merupakan inti dari kemandirian. Konsep yang sering 

digunakan atau berdekatan dengan kemandirian/  

autonomi.  

Perkembangan bakat dan kemandirian anak-anak 

difabel berbeda dengan perkembangan anak-anak 

normal pada umumnya, misalnya pada umumnya anak-

anak yang usia 10 tahun mampu melakukan aktifitas-

aktifitas rutin  secara mandiri tanpa bantuan orang lain 

dan bakatnya mulai terealisasikan, tapi bebeda  dengan 

anak difabel sebagimana yang ada di Panti Asuhan 

Tunanetra  Aisyiyah Ponorogo yang masih baru belajar 

dan masih butuh bantuan dari orang lain. Semua siswa 

difabel yang terdaftar di panti asuhan pada awalnya 

memiliki kemandirian dan bakat yang rendah Akan 

tetapi dapat dilihat setelah mereka belajar dan tinggal di 

panti asuhan terdapat perkembangan yang signifikan 

terkait dalam hal bakat dan kemandirian mereka.
4
 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti 

tertarik untuk meneliti atau mengkaji bagaimana metode 

pengembangan bakat dan kemandirian siswa difabel di 

panti asuhan tersebut. Maka hasil temuan latar belakang 

masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut informasi yang ada di Panti Tunanetra „Aisyiyah 

                                                           
4
Hasil observasi yang dilakukan peneliti di Panti Asuhan Tunanetra 

„Aisyiyah Ponorogo  
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Ponorogo melalui penelitian yang berjudul, “METODE 

PENGEMBANGAN BAKAT DAN KEMANDIRIAN 

SISWA DIFABEL NETRA DI PANTI ASUHAN 

TUNANETRA „AISYIYAH TERPADU 

PONOROGO”. Dengan adanya latar belakang dan 

tema peneliti ini, peneliti berharap akan memperoleh 

data-data dan informasi terkait dengan fokus peneliti 

yang dikaji, sehingga penelitian yang dilakukan dapat 

berjalan dengan baik dan memperoleh data-data dan 

informasi terkait dengan fokus penelitian yang sedang 

dikaji, sehingga penelitian yang sedang dilakukan dapat 

berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang 

berguna baik pelayanan pendidikan luar biasa. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah penulis dalam 

menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini 

difokuskan pada siswa difabel netra dalam  

mengembangkan bakat dan kemandirian siswa di Panti 

Tunanetra „Aisyiyah Ponorogo yang meliputi konsep 

pengembangan, pengembangan serta strategi 

pengembangan bakat dan kemandirian siswa difabel 

tersebut. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam 

penelitian terkait strategi pengembangan bakat dan 

kemandirian siswa difabel di Panti Asuhan Tunanetra 
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„Aisyiyah Ponorogo, diantaranya yaitu: 

1. Apa saja perkembangan bakat dan kemandirian 

siswa difabel netra di Panti Asuhan Tunanetra 

„Aisyiyah Ponorogo? 

2. Bagaimana strategi panti dalam mengembangkan 

bakat dan kemandirian siswa difabel netra di Panti 

Asuhan Tunanetra „Aisyiyah Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti 

dengan topik di atas antara lain yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan bakat dan 

kemandirian siswa difabel di Panti Asuhan 

Tunanetra „Aisyiyah Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan strategi panti dalam 

mengembangkan bakat dan kemandirian siswa 

difabel di Panti Asuhan Tunanetra „Aisyiyah 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Secara teoritis Sebagai  landasan dasar bagi  para 

pengelola panti dan pemangku jabatan untuk 

memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa 

yang memiliki kebutuhan khusus, serta diharapkn 

mampu memberikan kontribusi bagi pendidikan 

islam, khususnya dalam pendidikan luar biasa, serta 

dijadikan usaha dalam peningkatan pengetahuan 

bagi jurusan PAI dan pengembangan sistem 
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pembelajaran  pendidikan islam agar lebih relevan 

dengan tuntunan zaman sekarang ini. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi akademik, penelitian ini dapat menjadi 

sumber data penelitian selanjutnya 

b. Bagi Institusi, pendidikan yang bersangkutan, 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan 

anakdidiknya. 

c. Bagi peneliti, Sebagai bahan pengetahuan bagi 

penulis untuk dijadikan pengalaman dalam 

bidang penulisan karya ilmiah, sehingga nantinya 

dapat memberikan motivasi bagi penulis maupun 

pembaca agar terus belajar lebih baik dalam 

penulisan karya ilmiah. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka 

pembahasan dalam laporan penelitian ini 

dikelompokkan menjadi enam bab dan masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Adapun 

sistematika dalam pembahasan ini adalah: 

Bab Utama inti meliputi pendahuluan, penyajian hasil 

penelitian dan penutup, ketiga komponen tersebut akan 

dituangkan kedalam per bab yakni: 

 Bab pertama. Pendahuluan,  dalam bab ini berfungsi 

untuk memberi gambaran tentang penelitian yang akan 

dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sitematika pembahasan.   
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Bab kedua. Telaah Hasil Penelitian terdahulu dan 

kajian teori. Kajian teori meliputi pengertian tingkah 

laku/behavioristik, pengertian difabel, pengertian 

kemandirian dan pengertian bakat. 

Bab ketiga. Metode Penelitian yang berisi 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data 

dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian, 

Bab keempat. Temuan Penelitian yang meliputi 

deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. 

Deskripsi data umum berisi sejarah panti tunanetra, visi 

dan misi, dasar pendirian, tujuan berdiri, susunan 

pengurus panti, struktur pengurus panti, program data 

anak asuh, sumber data dan sumber dana. Adapun data 

khusus berisi tentang Profil Bakat Dan Kemandirian 

Siswa Difabel di Panti Asuhan Tuna Netra Aisyiyah 

Ponorogo dan metode pengembangan bakat dan 

kemandirian siswa difabel di Panti Tuna Netra Aisyiyah 

Ponorogo. 

Bab kelima, Pembahasan yeng terdiri dari analisa 

pengembangan bakat dan kemandirian siswa difabel di 

Panti Asuhan Tuna Netra Aisyiyah Ponorogo dan 

analisa metode pengembangan bakat dan kemandirian 

siswa difabel di Panti Tuna Netra Aisyiyah Ponorogo. 

Bab keenam, Penutup bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil inti sari 

dari diskripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU ATAU 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil pencarian literatur, peneliti 

menemukan beberapa penelitian dan tulisan terdahulu 

yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan 

diteliti oleh peneliti yaitu tentang metode pengembangan 

bakat dan kemandirian siswa tunanetra. Berikut peneliti 

uraikan beberapa literature yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Januari  

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Fakultas Dakwah Tahun 2014 dengan judul 

Peran SLB-A Yaketunis Terhadap Pembentukan 

Kemandirian Activity Of Daily Living Anak Tunanetra 

pada Tingkat Sekolah Dasar (SD). Penelitian ini 

dilakukan dengan metode kualitatif, dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa anak tunanetra perlu diberikan 

pelatihan kemandirian Activing of Daily Living pada 

anak tunanetra melalui kegiatan orientasi, mobilitas dan  

memberikan keterampilan yang hasilnya dapat 

membantu para difabel netra lebih mandiri dalam 

menjalani kehidupannya.
5
 

                                                           
5
 Januari, Peran SLB-A Yaketunis Terhadap Pembentukan 

Kemandirian Activity  Of Daily Living Anak Tunetra Pada Tingkat 

Sekolah Dasar (SD), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hal. 57. 
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Hasil dari penelitian ini pihak Yaketunis 

memberikan pelatihan kemandirian pada anak tunanetra 

dengan kegiatan orientasi dan mobilitas terhadap 

lingkungan yang adadisekitarnya. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu 

Perdana mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah Tahun 2011 

dengan judul Strategi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) 

Yogyakarta dalam Memberdayakan Penyandang 

Tunanetra. Penelitian ini memfokuskan tentang strategi 

yang dilakukan oleh PSBN dalam memberdayakan 

tunanetra sehingga penyandang tunanetra dapat  

menumbuhkan kemandirian dan semangat untuk 

menjalani kehidupan di masyarakat ke serta mampu 

mewujudkan kemandirian dalam perekonomian 

sehingga dapat hidup sejahtera.
6
 

Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa Panti 

Sosial Bina Netra memberikan keterampilan- 

keterampilan pada penyandang tunanetra untuk 

membentuk kemandirian serta menunjang perekonomian 

tunanetra dapat hidup sejahtera. 

Ketiga, skripsi dengan judul Pembentukan 

Perilaku Sosial Difabel Netra di SLB-A Yayasan 

kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta, 

oleh Siti Khalimah, mahasiswi Fakultas Dakwah pada 

tahun 2014. Penelitian ini mengenai peran yang 

                                                           
6
 Wahyu Perdana, Strategi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) 

Yogyakarta Dalam Memberdayakan Penyandang Tunanetra, Skripsi, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2011, hal. 44. 
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dilakukan Yaketunis dalam membentuk perilaku sosial 

difabel netra dengan menggunakan beberapa metode 

yaitu pertama, metode pembiasaan (conditioning) yang 

dimaksudkan untuk melatih keberanian berperilaku dan 

berekspresi diri, metode pembiasaan tersebut masuk 

dalam serangkaian mata pelajaran retorika dakwah, seni 

musik, orientasi, dan mobilitas serta olahraga. Kedua, 

melalui metode pengertian (insight) yang menekankan 

kepada pembentukan perilaku anti sosial menjadi 

perilaku prososial.
7
 

Hasil dari penelitian ini dikemukakan bahwa 

pengelola Yaketunis memberikan pelatihan pembiasaan 

terhadap diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya 

kepada penyandang tunanetra serta memberikan 

pemahaman tentang keadaan dirinya. 

Keempat, skripsi dengan judul “Pemberdayaan 

Tunanetra Oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra 

Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta Di Bidang Dakwah”, 

yang ditulis oleh Enik Ratna Widati, mahasiswi 

Faktultas Dakwah Tahun 2003. Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa anak tunanetra juga perlu 

diberdayakan dalam bidang dakwah sebagai bekal ilmu 

bagi tunanetra ketika terjun dalam masyarakat sehingga 

anak tunanetra tidak merasa rendah diri dengan kebutaan 

yang dialami. Pemberdayaan ini diharapkan dapat 

                                                           
7
 Siti Khalimah, Pembentukan Perilaku Sosial Difabel Netra di 

SLB-A Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) 

Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2014, hal. 68 
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membuat anak tunanetra berperan aktif di masyarakat 

sehingga dapat diakui oleh masyarakat. Adapun 

pemberdayaan di bidang dakwah dilakukan melalui 

kegiatan retorika  dakwah, seni bacaan qur‟an, hafalan 

al-qur‟an, dan hafalan hadits.
8
 

Hasil penelitian ini dikemukakan bahwa 

pengelola Yaketunis memberikan pelatihan kepada 

penyandang tunanetra dalam hal keislaman atau 

dakwah seperti hafalan Al- qur‟an, hadits, dan seni 

bacaan qur‟an. Para difabel netra bisa mengikutinya 

dengan baik karena indera yang digunakan meliputi 

perabaan dan pendengaran. 

Berdasarkan beberapa literatur yang telah 

peneliti paparkan di atas pada dasarnya penelitian yang 

akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian- 

penelitian yang sebelumnya. Literatur-literatur yang 

sebelumnya hanya membahas pemberdayaan, 

pembentukan prilaku sosial, serta kemandirian saja. 

Maka disini penulis meneliti kasus yang berbeda yaitu 

tentang pengembangan bakat nya juga yang ikut serta 

dalam pengembangan siswa difabel di Panti Asuhan 

„Aisyiyah Ponorogo. 

Panti Tunanera Aisiyah Ponorogo menjadi objek 

penelitian karena merupakan panti yang memberikan 

pelayanan pendidikan dan pembiasaan bagi mereka yang 

berkebutuhan khusus.  

                                                           
8
Enik Ratna Widati, Pemberdayaan Tunanetra Oleh Yayasan 

Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta Di Bidang 

Dakwah, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2003, hal.55. 
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Secara lebih luas Panti Asuhan Tunanetra 

„Aisyiyah Ponorogo juga memberikan keterampilan-

keterampilan serta bekal  kemndirian bagi siswa-

siswanya guna bekal hidupnya nanti berumah tangga 

maupun di masyarakat. 

Di Pesantren Tunanetra juga tersedia SMPLB 

dan MA serta perguruan tinggi yang dekat dan mudah di 

akses di sekitar  panti tersebut. Dan disana jugaada 

berbagai  pengalaman-pengalaman kehidupan yang 

berguna untuk menjalani kehidupan di masyarakat yang 

akan datang pula. 

 

B. Kajian Teori 

1). Hakikat Pendidikan 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

menguntungkan bagi perkembangan dan perwujudan 

diri individu,terutama bagi pembangunan bangsa dan 

negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung 

kepada cara kebudayaan tersebut mengenali, 

menghargai, dan memanfaatkan sumber daya 

manusia dan hal ini berkaitan erat dengan kualitas 

pendidikan yangdiberikan kepada anggota 

masyarakatnya: kepada peserta didik. 

Tujuan pendidikan pada umumnya ialah 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak 

didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat 

mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, 

sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan 
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masyarakat. Setiap orang mempunyai bakat dan 

kemampuan yang berbeda-beda dan karena itu 

membutuhkan pendidikan yang berbeda-beda pula. 

Pendidikan bertanggunng jawab untuk memandu 

(yaitu mengidentifikasi dan membina) serta 

memupuk (yaitu mengembangkan dan 

meningkatkan). Bakat tersebut, termasuk dari 

mereka yang berbakat istimewa/memilik 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Dulu orang 

biasanya mengartikan anak berbakat sebagai anak 

yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang tinggi. 

Namun, sekarang makin disadari bahwa yang 

menentukan keberbakatan bukan hanya integensi 

(kecerdasan) melainkan juga kreatifitas dan motivasi 

untuk berprestasi.
9
 

 

2) Bakat  

a) Pengertian Bakat 

Bakat adalah kemampuan terhadap 

sesuatu yang menunjukkan kemampuan di atas 

rata-rata yang telah ada pada diri kita secara 

alamiah dan perlu dilatih untuk mencapai hasil 

yang maksimal. Bakat bukanlah sifat tunggal, 

melainkan merupakan sekelompok sifat 

yang  secara bertingkat membentuk bakat. Bakat 

baru muncul bila ada kesempatan untuk 

berkembang atau dikembangkan. Sehingga 

                                                           
9
 Utami Munandar, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbak, hal. 

6. 
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mungkin saja seseorang tidak mengetahui dan 

mengembangkan bakatnya sehingga akan 

menjadi kemampuan yang latent.
10

 

Bakat (aptitude) bisa diartikan sebagai 

kemampuan bawaan anak yang merupakan 

potensi yang masih harus dikembangkan lagi 

atau dilatih agar dapat terwujud. Dengan kata 

lain, bakat adalah kemampuan alamiah anak 

untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan 

yang relatif bisa bersifat umum.
11

 

 

Berikut adalah teori tentang bakat: 

Menurut William B. Michael,  

Bakat adalah kapasitas yang ada pada diri 

seseorang yang mana dalam melakukan tugas 

serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan 

yang sudah dijalaninya.  

 

Menurut S.C Utami Munandar,  

Bakat atau aptitude dapat diartikan sebagai 

sebuah kemampuan bawaan dari seseorang 

yang mana sebagai potensi yang maish perlu 

untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih 

                                                           
10

 Alex Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah, hal. 180-

181. 
11

 Ibid,. 
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agar dapat mencapai impian yang ingin 

diwujudkan. 

 Sedangkan menurut Suganda Pubakawatja, 

Bakat merupakan benih yang berasal dari suatu 

sifat yang mana baru akan tampak nyata jika 

seseorang tersebut mendapat sebuah 

kesempatan dan kemungkinan untuk dapat 

mengembangkannya.
12

 

 

b) Jenis Bakat 

Berdasarkan pada fungsinya atau aspek 

jiwa raga yang terlihat dalam berbagai macam 

prestasi, bakat dibedakan menjadi beberapa 

jenis. Diantaranya: 

a. Bakat yang berdasarkan psikofisik 

Bakat ini adalah kemampuan yang 

berakar pada jasmaniah sebagai dasar dan 

fundamental bakat. Seperti kemampuan 

penginderaan, ketangkasan, ketajaman 

pancaindra, kemampuan motorik,kekuatan 

badan, kelincahan jasmani dan anggota 

badan. 

b. Bakat bersifat umum 

Bakat ini adalah kemampuan ingatan 

daya khayal atau imajinasi dan intelegensi. 

Daya ingat adalah kemampuan menyimpan 

isi kesadaran pada saat itu dan membawanya 

                                                           
12

 https://dosenpsikologi.com/pengertian-bakat-menurut-para-ahli. 

diambil pada 06.15 27/01/19. 

 

https://dosenpsikologi.com/pengertian-bakat-menurut-para-ahli.%20diambil%20pada%2006.15
https://dosenpsikologi.com/pengertian-bakat-menurut-para-ahli.%20diambil%20pada%2006.15
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ke permukaan pada saat yang lain. Daya 

khayal adalah kemampuan yangberasal dari 

dunia dalam diri sendiri sehingga jiwa kita 

bersikap spontan dan produktif. Sedangkan 

intelegensi adalah kemampuan 

menyesuaikan diri pada keadaan dengan 

menggunakan alat pemikiran yang berbeda 

dengan penyesuaian diri karena kebiasaan. 

c. Bakat bersifat khusus 

Bakat khas yang sejak awal sudah ada 

dan terarah pada suatu lapangan yang 

terbatas seperti bakat bahasa, bakat melukis, 

bakat musik, bakat seni dll. 

d. Bakat yang berdasarkan pada perasaan dan 

kemauan 

Bakat ini berhubungan dengan watak, 

seperti kemampuan untuk mengadakan 

kontak sosial, kemampuan mengasihi, 

kemampuan merasakan dan menghayati 

perasaan orang lain.
13

 

 

3). Kemandirian  

Perkembangan kemandirian merupakan 

masalah penting sepanjang rentang kehidupan 

manusia. Perkembangan kemandirian sangat 

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik, yang 

pada gilirannya dapat memicu terjadinya 

                                                           
13

 Alex Sobur. Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah, hal. 189-

190. 



18 
 

 

perubahan emosional, perubahan kognitif, yang 

memberikan pemikiran logis tentang cara berfikir 

yang mendasari tingkah laku, serta perubahan nilai 

dalam peran sosial melalui pengasuhan orang tua 

dan aktivitas individu. Secara  spesifik, masalah 

kemandirian menuntut sesuatu kesiapan individu, 

baik kesiapan fisik maupun emosional untuk 

mengatur, mengurus dan melakukan aktivitas atas 

tanggung jawabnya sendiri tanpa banyak 

mengantungkan diri pada orang lain. 

a. Pengertian Kemandirian 

Istilah kemandirian berasal dari kata dasar 

“diri” yang mendapat awalan ke dan akhiran 

an, kemudian membentuk satu kata keadaan. 

Karena kemandirian berasal dari kata dasar 

diri, maka pembahasan mengenai kemandirian 

tidak bisa lepas dari pembahasan tentang 

pengembangan diri itu sendiri, yang dalam 

konsep Carl Rogers disebut dengan istilah 

“Self”, karena diri itu merupakan inti dari 

kemandirian. Konsep yang sering digunakan 

atau berdekatan dengan kemandirian/ 

autonomi.
14

 

Menurut Chaplin, Otonomi adalah kebebasan 

individu manusia untuk memilih, untuk 

menjadi kesatuan yang bisa memerintah, 

menguasai dan menentukan diri sendiri. 

                                                           
14

 Desmita, Psikologi Perkembangan Pesrta Didik ( Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 185. 
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Sedangkan Saifert dan Hoffnung 

mendefinisikan Otonomi/kemandirian sebagai 

“The Ability to Govern and Regulate once own 

took, feelings of same and doubt.” 
15

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

kemandirian/Otonomi adalah kemampuan 

untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, 

perasaan dan tindakan sendiri secara bebas 

serta berusaha sendiri untuk mengatasi 

perasaan malu dan keragu-raguan.  

Erikson, menyatakan kemandirian adalah 

usaha untuk melepaskan diri dari orang tua 

dengan maksud untuk menemukan dirinya 

melalui proses mencari identitas ego, yaitu 

merupakan perkembangan kearah 

individualitas yang mantab dan berdiri sendiri. 

Kemandirian biasanya ditandai dengan 

kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif 

dan insiatif, mengatur tingkah laku, 

bertanggung jawab, mampu menahan diri, 

membuat keputusan-keputusan sendiri, serta 

mampu mengatasi masalah tanpa ada 

pengaruh dari orang lain. Kemandirian 

merupakan suatu sikap otonomi dimana 

peserta didik secara relatif bebas dari 

pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan 

orang lain. Dengan otonomi tersebut, peserta 

didik akan lebih bertanggung jawab terhadap 

                                                           
15

 Ibid, 185. 



20 
 

 

dirinya sendiri. Secara singkat disimpulkan 

bahwa kemandirian mengandung pengertian: 

a. Suatu kondisi dimana seseorang memiliki 

hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan 

dirinya sendiri. 

b. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 

c. Memiliki kepercayaan diri dan 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

d. Bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukannya.
16

 

b. Bentuk-bentuk Kemandirian 

Robert Havighurst membedakan kemandirian 

atas empat bentuk kemandirian,yaitu: 

1. Kemandirian Emosi, yaitu kemampuan 

mengontrol emosi sendiri dan tidak 

tergantungannya kebutuhan pada emosi 

orang lain. 

2. Kemandirian Ekonomi, yaitu kemampuan 

mengatur ekonomi sendiri dan tidak 

tergantungnya kebutuhan ekonomipada 

orang lain. 

3. Kemandirian Intelektual, yaitu kemampuan 

untuk mengatasi berbagai masalah yang 

dihadapi. 

4. Kemandirian Sosial, yaitu kemampuan 

untuk mengadakan interaksi dengan orang 
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lain dan tidak tergantung pada aksi orang 

lain. 

c. Tingkatan dan Karakteristik Kemandirian 

Kemandirian dalam perkembangannya memiliki 

tingkatan-tingkatan. Perkembangan kemandirian 

seseorang berlangsung secara bertahap sesuai 

dengan tingkat kemandirian tersebut. Lovinger 

mengemukakan tingkatan kemandirian dan 

karakteristiknya,yaitu:
17

 

1. Tingkat pertama, tingkat Impulsif dan 

melindungi diri. Ciri-cirinya: 

a. Mengikuti aturan secara spontanistik dan 

hedosnistik. 

b. Berfikir tidak logis dan tertegun pada 

cara berfikir tertentu. 

c. Cenderung melihat kehidupan sebagai 

zero-sum games. 

2. Tingkat Kedua, tingkat konfermistik, ciri-

cirinya: 

a. Peduli terhadap penampilan diri dan 

penerimaan sosial. 

b. Cenderung berpikir stereotype dan klise. 

c. Peduli akan konformitas terhadap aturan 

eksternal. 

3. Tingkat ketiga adalah Tingkat Sadar Diri. 

Ciri-cirinya: 

a. Mampu berpikir alternatif. 

b. Memikirkan cara hidup. 
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 Ibid, 187-188. 
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c. Penyesuaian terhadap situasi dan 

peranan. 

4.   Tingkat ke empat adalah Tingkat Seksama. 

Ciri-cirinya: 

a. Bertindak atas dasar nilai-nilai internal. 

b. Sadar akan tanggung jawab. 

c. Memiliki tujuan jangka panjang. 

5. Tingkat kelima adalah Tingkat Individualitas. 

Ciri-cirinya: 

a. Peningkatan kesadaran individualitas. 

b. Mengenal eksitensi perbedaan 

individual. 

c. Mengenal kompleksitas diri. 

6. Tingkat ke-enam adalah Tingkat Mandiri. 

Ciri-cirinya: 

a. Memiliki pandangan hidupsebagai suatu 

keseluruhan. 

b. Toleran terhadap ambiguitas. 

c. Responsif terhadap kemandirian orang 

lain. 

d. Pentingnya Kemandirian bagi Peserta Didik 

Pentingnya kemandirian bagi peserta 

didik, dapat dilihat dari situasi kompleksitas 

kehidupan dewasa ini, yang secaralangsung 

atau tidak langsung mempengaruhi peserta 

didik. Pengaruh kompleksitas kehidupan 

terhadap peserta didik terlihat dari berbagai 

fenomena yang sangat membutuhkan 

perhatian didunia pendidikan, seperti 

perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan 
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obat dan alkohol, perilaku agresif, dan 

berbagai perilaku menyimpang yang sudah 

mengarahkan pada tindak kriminal. Dalam 

konteks proses belajar, terlihat adanya 

fenomena peserta didik yang kurang mandiri 

dalam belajar, yang dapat menimbulkan 

gangguan mental setelah memasuki pedidikan 

lanjutan, kebiasaan belajar yang kurang baik 

(seperti tidak betah belajar lama/atau belajar 

hanya menjelang ujian membolos, mencontek, 

dan mencari bocoran soal-soal ujian). 

Fenomena diatas, menurut dunia 

pendidikan untuk mengembangkan 

kemandirian peserta didik. Sunaryo 

Kartadinata menyebutkan beberapa gejala 

yang berhubungan dengan permasalahan 

kemandirian yang perlu mendapat perhatian 

dunia pendidikan, yaitu:
18

 

1. Ketergantungan disiplin kepada kontrol 

luar karena niat sendiri yang ikhlas. 

Prilaku yang seperti ini akan mengarah 

pada perilkau formalistik, ritualistik dan 

tidak konsisten, yang pada gilirannya akan 

menghambat pembentukan etos kerja dan 

etos kehidupan yang mapan sebagai salah 

satu ciri dari kualitas diri dan sumber daya 

manusia. 
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 Ibid, 189-190. 
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2. Sikap tidak peduli terhadap lingkunga 

hidup. Manusia mandiri bukanlah manusia 

yang lepas dari lingkungannya, melainkan 

manusia yang ber transcenden terhadap 

lingkungannya. Ketidak pedulian terhadap 

lingkungan hidup merupakan gejala 

perilaku implusif, yang menunjukkan 

bahwa kemandirian masyarakat masih 

rendah. 

3. Sikap hidup konformistis tanpa 

pemahaman dan konfermistik dengan 

mengorbankan prinsip. Mitos baha segala 

sesuatunya bisa diatur yangberkembang 

dalam masyarakat menunjukkan adanya 

ketidakjujuran dalam berfikirdan bertindak 

serta kemandirian masih rendah. 

Gejala-gejala tersebut merupakan 

kendala utama dalam mempersiapkan 

individu-individu yang mengarungi kehidupan 

mendatang yang semakin kompleks dan penuh 

tantangan. Oleh sebab itu, perkembangan 

kemandirian peserta didik menujukearah 

kesempurnaan menjadi sangat penting untuk 

dilakukan secara serius, sistematis dan 

terprogram.
19

 

 

 

                                                           
19

 Desmita, Psikologi Perkembangan Pesrta Didik ( Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 184-190. 
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4). Pengertian Difabel  

Difabel berasal dari kata different abled 

people adalah sebutan bagi orang cacat. Kata ini 

sengaja dibuat oleh lembaga yang mengurus orang– 

orang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata 

atau sebutan bagi seluruh penyandang cacat yang 

kemudian mulai ditetapkan pada masyarakat luas 

untuk menggunakan kata ini sebagai pengganti dari 

kata cacat. Pengertian tentang definisi difabel:  

a. Menurut John C. Maxwell, difabel adalah 

mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang 

dapat mengganggu atau merupakan suatu 

rintangan dan hambatan baginya untuk 

melakukan aktifitas secara layak atau normal. 

b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), difabel adalah suatu kekurangan yang 

menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik 

atau kurang sempurna/tidak sempurnanya 

akibat kecelakaan atau lainnya yang 

menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara 

fisik. 

c. Menurut Wikipedia, difabel adalah sesuatu 

keterbatasan yang dimiliki seseorang 

dikarenakan suatu kecelakaan atau bawaan dari 

lahir, yang mengakibatkan orang ini memiliki 

keterbatasan dalam hal fisik maupun mental.  

d. Menurut WHO, difabel adalah suatu kehilangan 

atau ketidak normalan baik psikologis, 
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fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi 

anatomis.  

Karakteristik disabilitas netra yang 

merupakan stereotip yaitu perilaku yang terbentuk 

karena adanya keinginan diri untuk bergerak. 

Gerakan tersebut meliputi: menggerakkan badan ke 

depan dan belakang; meletakkan kepalan atau jari 

ke mata; mengayunkan jari di depan mata; 

berputar-putar dengan cepat; serta menundukkan 

kepala dalam-dalam. Adapun karakteristik khusus 

penyandang disabilitas netra, meliputi:  

a) pada umumnya gerakan tubuh mereka kurang 

seimbang karena mereka tidak memiliki 

gambaran tentang posisi tubuh yang benar, 

contoh: posisi kepala miring, jalan diseret, dll; 

b) kurang/tidak memahami (sensitif) terhadap 

kebutuhan orang lain, karena mereka tidak 

dapat memodifikasi sikap mereka dalam 

merespon yang terlibat pada ekspresi wajah, 

gerakan tubuh, gerakan bola mata, dan gerakan 

non verbal  

c) penyandang disabilitas netra yang telah sukses 

beradaptasi dengan lingkungan, pada umumnya 

memiliki kemampuan dalam mengingat. 

Derajat disabilitas netra diklasifikasikan 

berdasar perbedaan kemampuan melihat 

dibandingkan mata normal (pada jarak 200 

kaki). Klasifikasi ini terdiri dari: 

1. 20/200-legal blindness. Kemampuan 

melihat suatu benda pada jarak 20 kaki, 
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sedangkan kemampuan mata normal pada 

jarak 200 kaki. Maka seseorang dengan 

kemampuan ketajaman penglihatan 20/200 

kaki berhak menerima bantuan alat 

penglihatan; 

2. 5/200 – 10/200 - travel vision. Kemampun 

untuk melihat suatu benda pada jarak 5 - 10 

kaki; 

3. 3/200 - 5/200 – motion perception. 

Kemampuan untuk melihat suatu benda 

pada jarak 3 – 5 kaki, sementara seseorang 

dengan ketajaman mata normal dapat 

melihat pada jarak 200 kaki;  

4. Kurang dari 3/200 – light perception (low 

vision). Kemampuan untuk membedakan 

sinar yang kuat pada jarak 3 kaki dari mata, 

akan tetap tidak mempunyai kemampuan 

untuk mendeteksi gerakan tangan pada 

jarak yang sama. 

5. bermasalah dalam mempersepsikan visual – 

buta total. Seseorang tidak memiliki 

kemampuan untuk 

mengetahui/membedakan adanya sinar yang 

kuat yang ada langsung di depan matanya. 

Jumlah Penderita Difabel Para penyandang 

difabel dipandang sebelah mata bagi 

masyarakat luas, hal ini dikarenakan oleh 

beberapa faktor beberapa diantaranya 

disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk 
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melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan 

mereka terhadap kemampuan fisik mereka. 

Oleh karena itu dengan tujuan 

mensejajarkan keberadaan antar kaum 

difabel dan manusia pada umum maka 

dibuatlah bangunan yang memberikan suatu 

pelayanan bagi para kaum difabel. Untuk 

mengetahui jumlah perkembangan 

penyandang difabel dari tahun – tahun, 

butuh suatu pembahasan mengenai jumlah 

penyandangnya.
20

 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak 

yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda 

dengan anak umumnya, tanpa selalu menunjukkan 

pada ketidak mampuan mental, emosi/ fisik. Salah 

satunya yang termasuk anak berkebutuhan khusus 

adalah anak tuna netra.  

Anak tunanetra adalah anak yang 

mengalami gangguan pada indra penglihatannya 

harus menggunakan indra lainnya yakni indra 

peraba. Namun anak tunan netra yang buta saja 

melainkan pada anak yang buta sebagian atau 

setengah melihat/ low vision.  

Pada dasarnya anak dengan gangguan 

fungsi penglihatan baik sebagian atau seluruhnya 

dapat menimbulkan pengaruh terhadap 

                                                           
20

 Putri Robiatul Adawiyah, Persepsi Penyandang Difabel A (Tuna 

Netra) Terhadap Pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula Di Kabupaten 

Banyuwangi 2, Jurnal Politico Vol. 17 No. 2 September 2017. Hal 206-
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perkembangan dirinya, seperti: Pada perkembangan 

kognitif, perkembangan akademik, perkembangan 

orientasi dan mobilitas serta perkembangan sosial 

dan emosi. Untuk itu, anak tuna netra juga 

membutuhkan pendidikan khusus. Sebagaimana 

dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 32 disebutkan 

bahwa:”pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) 

merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dlaam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 

sosial, dan mental”.  Ketetapan dalam undang-

undang no 20 tahun 2003 juga memberikan 

kesempatan kepada anak tuna netra untuk 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selain itu 

juga terdapat pengembangan bakat dan 

kemandirian anak yang memiliki kebutuhan khusus 

termasuk anak tuna netra diantaranya Landasan 

yuridis dan juga landasan pedagogis.
21

 

 

5). Pengertian Tingkah Laku/Behavioristik 

Teori behavioristik adalah sebuah teori 

yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi 

aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap 
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 Nurul Aini, Pola Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Tuna 

Netra) Di Panti Asuhan Aisyiyah Ponorogo. Skripsi, Progam Studi 

Pendidikan Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing (1) 
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arah pengembangan teori dan praktik pendidikan 

dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran 

behavioristik. 

Teori behavioristik sendiri dipelopori oleh 

Thorndike (1913), Pavlov (1927) dan Skiner 

(1974). Teori behavioristik menganggap bahwa 

belajar adalah tingkah laku yang dapat diamati 

yang disebabkan oleh adanya stimulus dari luar. 

Berdasarkan hal tersebut maka teori ini 

beranggapan bahwa seseorang dapat dikatakan 

belajar ditunjukan dari prilaku yang dapat dilihat, 

bukan dari apa yang ada dalam pikirannya. 

Teori Behavioristik menekankan bahwa 

hasil belajar terbentuk dari adanya stimulus dan 

respon - Hasil belajar dapat dilihat dari perilaku 

yang nampak. Teori behavioristik menempatkan 

bahwa belajar merupakan proses pembentukan 

keterkaitan antara stimulus dan respon (rangsangan 

dan tindak balas). Teori behavioristik dengan 

model hubungan stimulus-responnya, 

mendudukkan orang yang belajar sebagai individu 

yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan 

menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan 

semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat 

bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila 

dikenai hukuman. 

Teori belajar behavioristik menjelaskan 

belajar adalah perubahan perilaku yang dapat 

diamati, diukur dan dinilai secara konkret. 

Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulans) 
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yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif 

(respon) berdasarkan hukum-hukum mekanistik. 

Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar 

anak, baik yang internal maupun eksternal yang 

menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons 

adalah akibat atau dampak, berupa reaksi fifik 

terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan 

ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku 

S-R (stimulus-Respon). 

Teori Behavioristik: 

1. Mementingkan faktor lingkungan. 

2. Menekankan pada faktor bagian. 

3. Menekankan pada tingkah laku yang nampak 

dengan mempergunakan metode obyektif. 

4. Sifatnya mekanis  

5. Mementingkan masa lalu. 

6.  

Karakteristik Teori Behavioristik 

1. Perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi 

lingkungan. 

2. Mementingkan bagian-bagian terpisah, artinya 

manusia itu terdiri dari bagian-bagian. 

3. Mengamati perilaku manusi yang terjadi karena 

reaksi-reaksi yang berpengaruh (stimulus). 

4. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar itu 

bersifat mekanis. Artinya perilaku manusia itu 

sama seperti mesin dan gejala-gelaja alam. 

5. Perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa 

lalu. Artinya pengalaman-pengalaman yang 
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pernah terjadi akan mempengaruhi perilaku 

manusia. 

6. Pembentukan perilaku manusia lebih banyak 

dipengaruhi oleh proses pembiasaan.
22

 

 

  

                                                           
22

 http://www.karyatulisku.com/2016/05/pengertian-teori-belajar-

behaviorisme.html, pukul 09.48, 28/01/2019 

http://www.karyatulisku.com/2016/05/pengertian-teori-belajar-behaviorisme.html
http://www.karyatulisku.com/2016/05/pengertian-teori-belajar-behaviorisme.html
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan Metodologi 

dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data 

lansung, deskriptif dan proses lebih dipentingkan dari 

pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif 

cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna 

merupakan hal yang esensial. Dalam hal ini penelitian 

yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case 

study), yaitu: suatu penelitian yang dilakukan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit 

sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. 

Dan penelitian ini berusaha mengungkapkan 

suatu keadaan atau peristiwa sebagai adanya sehingga 

bersifat sekedar berusaha mengungkapkan gambaran 

fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian 

dilaksankan dengan penjelasan yang mengarah pada 

deskripsi tentang metode pengembangan bakat dan 

kemandirian santri difabel netra di Panti Tunanetra 

Aisyiyah Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif, tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan prasangka, disebabkan 

33 



34 
 

 

peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
23

 

Untuk itu dalam peneliti ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul datas edangkan instrumen lain sebagai 

penunjang dan kehadiran peneliti telah diketahui 

statusnya oleh informan.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Panti Tunanetra adalah sebuah asrama yang 

menampung banyak anak yang berkebutuhan khusus. 

Panti Tunanetra yang memiliki jiwa perjuangan yang 

tinggi serta rasa peduli yang tinggi yang mau dan 

mampu mengurus panti dan yang mau menggalikan 

potensi, mengajari kemandirian santri. sehingga Panti 

Asuhan Tunanetra „Aisyiyah Ponorogo ini  sangat 

berperan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa 

tanpa mengenal cacat atau tidak. 

Serta keberadaan Panti Asuhan Aisyiyah 

Ponorogo tidak lepas dari keberadaan SLB-A Ponorogo 

karena saling berkaitan. Karena sebelum memiliki 

gedung sendiri SLB dan Panti Asuhan Aisyiyah 

Ponorogo diresmikan pada tahun yang sama. Meskipun 

obyek penelitian ini adalah suatu fakta yang sangat 

mungkin ditemukan ditempat lain atau wilayah lain, 

akan tetapi dengan beberapa alasan dan pertimbangan, 

terutama masalah dana dan waktu, maka pengamatan 

                                                           
23

 Lexi Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:PT. 

Remaja Rosda Karya, 2003), 3. 
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dilapangan hanya difokuskan pada fakta yang terjadi di 

Panti Asuhan Aisyiyah Ponorogo yang terletak di Jl. 

Ukel Gg. II/ 7 Kel. Kertosari kec. Babadan Kab. 

Ponorogo.      

 

D. Data dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

maka, peneliti memanfaat dua sumber data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Yaitu wakil kepala panti asuhan, pengurus panti,  

santri di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Ponorogo 

2. Sumber Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang berupa arsip-arsip atau 

catatan-catatan baik yang sudah terhimpun maupun 

belum relevan dengan peneliti ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab 

bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di mengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek melalui wawancara mendalam dan 

observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlansung dan di samping itu untuk melengkapi data 

diperlukan dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Maksud digunakannya wawancara 

anatara lain: 
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a. mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain 

b. mengkonstruksikan kebulatan-kebulatan demikian 

yang dialami   masa lalu. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

peneliti gunakan adalah wawancara mendalam 

artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan 

dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal 

sedangkan subjek peneliti dengan teknik Purposive 

Sampling yaitu pengambilan sampel bertujuan, 

sehingga memenuhi kepentingan peneliti. 

Sedangkan jumlah informan yang diambil 

terdiri dari: 

a. Wakil Kepala Yayasan Panti TUNET Aisyiah 

Ponorogo. 

b. Pengurus Yayasan Panti TUNET Aisyiah 

Ponorogo 

c. Santri Panti Tuna Netra Aisyiyah Ponorogo. 

Interview ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data metode pengembangan bakat dan 

kemandirian santri difabel netra di Panti Asuhan 

Aisyiyah Ponorogo. 

2. Teknik Observasi 

Teknik Observasi dalam penelitian kualitatif, 

observasi diklarifikasikan menurut tiga cara. 

Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai 

partisipan atau non partisipan. Kedua, observasi 
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dapat dilakukan secara terus terang atau 

penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut 

latar penelitian dan dalam penelitian ini digunakan 

tehnik observasi yang pertama di mana pengamat 

bertindak sebagai partisipan. 

Hasil observasi penelitian ini, dicatat dalam 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat 

yang paling penting dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian  kualitatif, peneliti mengandalkan 

pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan 

data dilapangan. Pada waktu di lapangan dia 

membuat “catatan”, setelah pulang kerumah barulah 

menyusun “catatan lapangan”.
24

  

Penulis terjun ke lapangan, mencatat dan 

mengamati hal-hal yang diperlukan dalam penelitian 

ini, seperti situasi dan kondisi di Panti Asuhan 

Aisyiyah Ponorogo. Mengobservasi kegiatan santri 

serta metode pengembangan bakat dan kemandirian 

santri difabel netra dalam kegiatan sehari-hari di 

Panti Asuhan Aisyiyah Ponorogo. 

3. Teknik Dokumentasi 

Tehnik Dokumentasi, digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber 

ini terdiri dari dokumen dan rekaman. “Rekaman” 

sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh atau untuk individual atau 

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa atau memenuhi accounting.. Sedangkan 

                                                           
24

 Ibid.153-154. 
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“Dokumen” digunakan untuk mengacu atau bukan 

selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara 

khusus untuk tujuan tertentu, seperti: surat-surat, 

buku harian, catatan khusus, foto-foto dan 

sebagainya.
25

  

Teknik ini merupakan alat pengumpulan 

yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang 

diajukan secara logis dan rasional.
26 

a. Metode dokumentasi yang penulis gunakan 

adalah untuk memperoleh data tentang; sejarah 

Panti Tuna Netra „Aisyiyah Ponorogo, visi dan 

misi, dasar pendirian, tujuan berdiri, susunan 

pengurus panti, struktur pengurus panti, program 

data anak asuh, sumber data dan sumber dana. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, maka langka 

berikutnya adalah: 

Pengelolahan dan analisa data. Yang di maksud 

dengan analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa(hasil 

pengolahan), menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya 

                                                           
25

 Ibid., 161. 
26

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), 181. 
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sendiri atau orang lain. Analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif, maka dalam 

analisis data selama di lapangan peneliti menggunakan 

model spradley, yaitu tehnik analisa data yang 

disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian yaitu 

penjelajahan dengan tehnik pengumpulan data grand 

tour question, yakni pertama dengan memilih situasi 

sosial (place, actor, activity).  Kemudian setelah 

memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan 

seseorang informan “key informant” yang merupakan 

informan yang berwibawa dan dipercaya mampu 

“membukakan pintu” kepada peneliti untuk memasuki 

obyek penelitian.  Setelah itu peneliti melakukan 

wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat 

hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada 

obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan 

deskriptif, dilanjutkan dengan  analisis terhadap hasil 

wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis wawancara 

 selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Pada 

tahap menentukan fokus (dilakukan dengan observasi 

terfokus) analisa data dilakukan dengan  analisis 

taksonomi.  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan temuan dengan validitas, 

validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang 

valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang 
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dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.
27

 

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti 

peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan 

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru 

dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan penelitian dnegan narasumber akan 

semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak 

adajarak lagi), semakin terbuka saling mempercayai, 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan 

lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi 

kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran 

peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang 

dipelajari. Rapport is are lationship of mutual trust 

dan emotional affinity betweentwo or more people. 

2. Peningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. 

3. Triangulasi 

                                                           
27

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D) (Bandung: ALVABETA, cv, 2012), hal 363. 
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Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekkan data dari berbagi 

sumber dengan cara Triangulasi Sumber. Triangulasi 

sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas 

data, dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

4. Menggunakan Bahan Referensi. 

Bahan referensi yang dimaksud adalah 

adanya data pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti.
28

 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

1. Tahap Pra-Lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian : 

mempertimbangkan teori serta     fokus  pada 

rumusan masalah penelitian 

c. Mengurus perizinan : kampus IAIN Ponorogo. 

d. Menjajaki dan menilai lapangan :  pandangan 

tentang kebiasaan, adat istiadat, budayaan dll. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan : informan 

merupakan seseorang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang latar belakang 

penelitian.  

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian : bukan 

hanya fisik namun juga hal yang berhubungan 

                                                           
28

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, Dan R&D), hal.369-378. 



42 
 

 

dengan penelitian seperti alat tulis, tape recorder, 

dll. 

g. Persoalan etika penelitian : 

1) Latar belakang dan tujuan penelitian 

2) Menghargai subjek penelitian 

3) Hargai dan hormati  

4) Memegang teguh rahasia subjek 

5) Menceritakan sebagaimana adanya 

2. Tahap Pekerjaan  Lapangan 

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

a. Pembatasan latar peneliti 

b. Penampilan 

c. Pengenalan hubungan peneliti dilapangan  

d. Jumlah waktu studi 

2) Memasuki lapangan :  

a. Keakraban hubungan antara peneliti, subjek 

dan lingkungan  

b. Mempelajari bahasa yang di gunakan oleh 

orang-orang sekitar 

c. Peranan peneliti : peneliti ikut berperan 

dalam kehidupan orang-orang sekitar 

3) Pengumpulan data: 

a. Batas studi ditentukan bersama masalah dan 

tujuan penelitian  

b. Catatan penting yang digunakan waktu 

melaksanakan  penelitian  
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3. Tahap Analisa Data 

1) Analisis data 

a. Analisis domein : hasil keseluruhan 

penelitian  

b. Analisis taksonomi : hasil yang fokus pada 

penelitian 

c. Analisis tema : memahami tema yang sedang 

diteliti 

2) Interpretasi data : untuk mendapatkan makna 

yang luas dalam penelitian 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Panti Asuhan Tunanetra  „Aisyiyah 

Ponorogo 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu „Aisyiyah 

Ponorogo adalah Lembaga berbasis Pondok 

Pesantren dan Asrama yang didalamnya terdiri dari 

anak –anak Tunanetra, Tunadaksa, Tunawicara, 

Tunagrahita, Yatim, Piatu dan Dhuafa‟. Berangkat 

dari pengamatan rapuhnya kondisi moralitas ummat 

saat ini khususnya generasi muda, merupakan 

masalah yang harus segera difikirkan dan 

diselesaikan. Minimnya pendidikan moral dan 

lapangan pekerjaan yang semakin sempit dikalangan 

masyarakat serta kurangnya pemenuhan kebutuhan 

gizi menjadi dampak mendasar terhadap kemajuan 

masyarakat itu sendiri, khususnya generasi muda. 

Dari hal diatas maka Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak (LKSA) Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 

„Aisyiyah Ponorogo berusaha memenuhi kebutuhan 

dasar terutama dalam peningkatan asupan gizi, serta 

memberikan kemandirian terhadap anak asuhnya 

dengan pendidikan yang layak serta keterampilan 

yang cukup dalam rangka mempersiapkan generasi 

muda yang mandiri dan terampil. 

Pemenuhan kebutuhan permakanan 

merupakan salah satu wujud dari kepedulian social 
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dimana itu menjadi prioritas yang utama. Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan 

Tunanetra Terpadu „Aisyiyah Ponorogo juga 

berusaha mengarahkan anak didiknya menuju 

kemandirian dengan memberikan keterampilan 

berwirausaha yang sesuai dengan bakat dan 

minatnya masing – masing selain pembekalan 

pendidikan yang cukup atau sekolah formal guna 

mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan 

berkemajuan.  

Pada tanggal 19 Maret 1985 Bapak Timbul 

Pranowo memberanikan diri memprakarsai 

berdirinya SLB meskipun masih sangat sederhana 

dan atas inisiatif sendiri. Sejak saat itu  kegiatan 

belajar mengajar mulai dilaksanakan. Pada saat itu 

muridnya 4 anak dan pendidiknya 1 orang yaitu 

Bapak Timbul Pranowo. Kegiatan ini berlangsung 

sampai dengan bulan Desember 1985.
29

 

Pada bulan Juli 1985 Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Ponorogo bermusyawarah dengan 

Pimpinan Daerah „Aisyiyah Ponorogo membahas 

keberadaan SLB yang belum mempunyai induk 

tersebut. Dari hasil musyawarah disepakati bahwa 

SLB akan segera didirikan dan akan ditangani 

langsung oleh Pimpinan Daerah „Aisyiyah 

Ponorogo. 

                                                           
29

 
29

 Arsip Profil Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu Aisyiyah 

Ponorogo pada tahun 2018-2019 . 
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Maka pada tanggal 4 Januari 1986 SLB dan 

Panti Asuhan Tunanetra resmi didirikan yang 

diresmikan oleh Kakandep Pendidikan dan 

Kebudayaan Ponorogo Bapak Drs.Kholil Imam 

Nawawi. Untuk Kepala Sekolah sekaligus Bapak 

Asrama diserahkan kepada Bapak Drs. Gunari M. 

Hasan. Maka sejak saat itu SLB dan Panti Asuhan 

Tunanetra semakin berkembang  yang pada awal 

berdirinya menempati rumah salah satu pengurus 

dan pada tahun 1999 sudah memiliki Gedung sendiri 

serta meningkatkan pelayanan dari semula  

dikhususkan  Tunanetra kemudian dikembangkan 

dengan melayani pengasuhan bagi anak asuh non 

Tunanetra dari kalangan fakir miskin sehingga 

dinamakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

(LKSA) Panti Asuhan Tunanetra Terpadu „Aisyiyah 

Ponorogo. 

2. Visi Dan Misi Asuhan Tunanetra  „Aisyiyah 

Ponorogo 

Visi : Menjadi Panti percontohan yang bertumpu 

pada moral, Ilmu Pengetahuan, dan Pribadi 

Mandiri. 

Misi : 1. Menumbuhkembangkan budaya moral 

(Akhlaqul Karimah) sehingga terwujud 

kehidupan Islami yang dimulai dari 

Lingkungan Panti. 

2. Menumbuhkembangkan budaya ilmu 

pengetahuan sehingga terwujud berbagai      

prestasi  dan penguasaan sains dan 

tekhnologi. 
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3.  Menumbuhkembangkan budaya 

kemandirian sehingga terbentuk pribadi 

mandiri yang terampil. 

3. Dasar Pendirian Asuhan Tunanetra  „Aisyiyah 

Ponorogo 

a. Al Qur‟an Surat Ali Imron ayat 104 dan Surat 

„Abasa ayat 1- 4. 

b. Membantu program pemerintah dalam ikut 

mencerdaskan kehidupan  

c. bangsa, khususnya realisasi UUD 945 Bab XIII 

pasal 31 ayat 1.  

   Dasar Kemanusiaan, dengan pemikiran 

bahwa anak Tunanetra     adalah juga makhluk Allah 

yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, 

disamping  memiliki kelebihan yang tidak dimiliki 

oleh anak normal. 

4. Tujuan Berdiri Asuhan Tunanetra  „Aisyiyah 

Ponorogo 

a. Bagi Muhammadiyah/„Aisyiyah merupakan 

realisasi dari amal usaha Muhammadiyah yang 

dilandasi oleh Al Qur‟an. 

b. Bagi Pemerintah, bekaitan dengan ketentuan 

wajib belajar UU No. 12 tahun 1954  tentang 

pendidikan serta pasal  31dan 34 UUD 1945. 

c.  Bagi Masyarakat, adalah penerimaan secara 

wajar oleh masyarakat sebagaimana mestinya 

warga masyarakat yang lain. 
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d. Bagi Keluarga, sebagai bantuan untuk 

mengurangi beban keluarga khususnya Layanan 

pendidikan dalam rangka kesejahteraan keluarga. 

e. Bagi anak yang bersangkutan, agar mereka 

setelah mendapat layanan pendidikan mampu 

menjadi manusia mandiri dalam hidupnya kelak 

di tengah-tengah masyarakat. 

5. Susunan Pengurus Panti Asuhan Tunanetra  

„Aisyiyah Ponorogo 

Kepala Panti : Drs.H. Imam Fauzan, MM 

Wakil Kepala I : Hadianto, S.Pd.I 

Wakil Kepala II : Ita Purniawati, SE 

Sekretaris  : Ikhtiarini 

Bidang Keuangan : Hj. Nita Priastuti 

 : Wiwik Oktavia, SE   

BIDANG – BIDANG  : 

1. Bidang Pendidikan : Ita Yuli Kadarwati, S.Pd 

Pembelajaran : Hanim Maghfiroh 

Keberbakatan : Aris Prasetya, S.Pd 

Peribadatan : Muh. Nasrullah, S.Pd.I 

Diniyyah : Nur Izzatul Laila, S.Pd.I 

2. Bidang  Kepengasuhan  : Aris Prasetya, S.Pd 

      : Lilin Lestari 

3. Bidang Sarana, Humas & Usaha:Ruli Cahyono 

    : Imam Mahmudi 

4. Bidang  Rumah Tangga : Maryati  

      : Haryanti 

5. Bidang Kesehatan  : Dewi Oktaviani 

6. Bidang Instalasi Produksi : Ismini, S.Pd 

6. Sumber Dana 
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a. Pemerintah Pusat ( Depsos RI ) 

b. Yayasan Dharmais 

c.  Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

d.  Warga Muhammadiyah /‟Aisyiyah 

e.  Simpatisan. 
30

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Perkembangan Bakat dan Kemandirian Siswa 

Difabel Netra di Panti Asuhan Tuna Netra 

Aisyiah Ponorogo. 

Panti Asuhan Tuna Netra Aisyiah Ponorogo 

merupakan tempat dimana anak yang memiliki 

kebutuhan khusus ataupun anak yang kurang mampu 

mendapatkan pendidikan. Karena berdasarkan UUD 

1945 ayat 31 bahwasannya setiap warga negara 

berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan 

yang layak. 

Maka dipanti ini selain membantu anak yang 

kurang mampu juga merupakan wadah menuntut 

ilmu bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. 

Seperti interview yang dilakukan peneliti, di panti 

asuhan aisyiyah tentang bagaimana perkembangan 

bakat dan kemandirian siswa difabel netra yang 

dijawab oleh  ustadz Hadiyanto selaku kepala Panti 

Asuhan bahwa:  

Disini mereka dalam mengembangkan bakat 

dan kemandirian siswa itu meliputi: 

                                                           
30

  Arsip Profil Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu Aisyiyah 

Ponorogo pada tahun 2018-2019 . 
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a. Ketika siswa masih baru masuk panti kita 

mengetes sejauh mana kemampuan fisik, 

kemampuan dasar anak tuna netra yang meliputi 

pola gerak mereka, bagaimaan mereka mengenal 

tubuhnya, fungis-fungsi tubuh serta makannya. 

Semua itu di observasi.  

b. Mengenal diri sendiri,serta bakat dan minat 

mereka juga diadakan interview untuk 

mendapatkan hasil tes yang lebih komplit. 

     Contoh: kamu hobinyaapa atau punya 

kemampuan apa, kadang-kadang ada yang 

keyboard, gitar setelah itu kita menentukan 

layanan kita anak itu mau kita apakan.  

c. Setelah hasil tes dari poin diatas telah terpenuhi, 

sudah mengetahui data-data dari anak masalah 

kemampuan mereka serta untuk kemandirin 

mereka.
31

 

Maka pengurus panti akan Selain dari ustad 

Hadianto ada juga yang berpendapat yakni  dalam 

interview penulis tentang pengembangan bakat dan 

kemandirian siswa difabel netra yaitu mbk Aila 

bagian bidang TPA dan MADIN di Panti Asuhan 

Aisyiyah Ponorogo yang mengetahui bakat dan 

kemandiran anak itu dengan: 

Kebiasaan anak, apabila tes di awal belum 

tergali, maka kita sabar menunggu  beberapa 

hari untuk mengetahui apa bakatnya 

                                                           
31

 Hasil wawancara penulis dengan ustadz Hadianto selaku wakil 

ketua panti di Panti Asuhan TUNET Aisyiyah Ponorogo, pada Hari 

Kamis 14 Maret 2019 pukul: 16.20 WIB. 
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yangakan dimunculkan, conoh  menyanyi 

dengan sendirinya, lalu yang kemandirian 

juga seperti itu dalam kehidupan sehari-hari 

masih sangat belum bisa mandiri, maka 

pengasuh akan mengetahui bakat dan 

kemandirian mereka sampai mana, lalu baru 

pengasuh akan memeberikannya fasilitas 

sesuai kemampuannya.
32

 

 

Berdasarkan hal diatas panti asuhan 

memberikan pelayanan yang terbaik serta sesuai 

dengan visinya, yakni menjadi panti percontohan  

yang bertumpu pada moral, ilmu pengetahuan, dan 

pribadi mandiri. 

 

2. Metode Panti dalam mengembangkan bakat dan 

kemadirian siswa Difabel Netra di Panti Asuhan 

Tuna Netra Aisyiah Ponorogo. 

Metode pengembangan yang diberikan 

kepada setiap anak berbeda sesuai dengan 

kebutuhannya. Pada dasarnya, setiap anak memiliki 

potensi, begitu juga anak tuna netra yang juga 

memiliki potensi yang luar biasa. Maka dengan 

pelayanan pengembangan yang tepat potensi mereka 

dapat berkembang dengan optimal di panti asuhan 

ini mereka dikembangkan bakat talenta yang 

                                                           
32

 Hasil wawancara penulis dengan mbk Lila bagian TPA dan 

MADIN di Panti Asuhan Aisyiyah Ponorog. Pada hari selasa, 30 April 

2019, pukul: 09.00 WIB. 
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dipunya serta pengembangan kemandirian masing-

masing siswa.   

Sebagaimana juga yang diutarakan ustadz 

Hadianto dalam interview dengan penulis yang 

sedang menanyakan bagaimana metode 

pengembangan bakat dan kemandirian siswa difabel 

netra, beliau menjawab: 

Ketika mereka sudah kita ketahui 

bakat dan kemandirian mereka, maka kita 

coba salah satu hal yang kita kembangkan, 

yaitu: 

a. Dengan kemandirian mereka mengenali 

dirinya sendiri dan fungsi tubuh yang 

bisa mandi sendiri serta dilatih untuk  

makan dan minum sendiri. 

b. Mengenali lingkungan serta mereka 

diajarakan berjalan dengan benar 

dengan tongkat, naik turun tangga 

ataupun dijalan raya serta mereka juga 

diajarkan untuk mengenali arah mata 

angin sehingga mereka mengetahui 

kemana mereka berjalan. 

c. Mereka juga diajari untuk beriteraksi 

dengan lingkungan sosial.
33

 

 

Selain dari ustadz Hadianto Siswa Tuna netra 

yang bernama Ayu Fajar Lestari yang juga siswa 

                                                           
33

Hasil wawancara penulis dengan ustadz Hadianto selaku wakil 

ketua panti di Panti Asuhan TUNET Aisyiyah Ponorogo, pada Hari 

Kamis tanggal 14/3/2019 pukul 16.30 



53 
 

 
 

tuna netra yang telah lama tinggal yakni 5 tahun di 

panti ini dia juga berpendapat bahwa: 

 Metode panti asuhan tuna netra ini, apabila 

dalam kemandirian dan kemampuan dia 

mengatakan kakak-kakak pengurus  dan 

siswa awas disini sangat telaten dalam 

mengurus siswa-siswa yang mempunyai 

kebutuhan khusus, dengan cara mengajari 

sekali dua kali lalu dibiarkan dan apabila 

kurang benar di benarkan dan kebiasaan ini 

di lakukan berulang-ulang selain itu dalam 

makan. Bagimana siswa tersebut bisa makan 

sendiri, lalu mandi sendiri  yang awalnya dia 

tidak bisa menjadi bisa. Semua kebutuhannya 

yang awalnya pelayannya di rumah yang 

melayani sekarang ia telah bisa mandiri. 

Seperi siswa yang bernama Fajriya  Nur  ia 

tidak bisa apa-apa sewaktu datang ke panti 

kemudian tahap demi tahap ia sudah bisa 

makan sendiri, mandi sendiri, menggunakan 

semua kebutuhan badannya sendiri tanpa 

bantuan dari orang lain, dari segi hafalan ia 

datang sudah hafal jus 30 dan sekarang 

sudah ketambahan jus 29. Nah di sini dia 

bisa berkembang kemandirianya serta 

kemampuannya. Dia adalah seorang anak 

Doktor  di Universitas Muhammadiyah 

Sutoharjo Surabaya.selainn itu disini Ayu 

Fajar Lestari juga berpendapat tentang 
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metode pengembangan  kemandirian dngan 

cara dilatih orientasi mobilitas, cara masak, 

cuci piring. Dan lain sebagainya. 
34

 

 

Anak asuh dilatih untuk mandiri agar ketika 

keluar dari panti mereka tidak lagi minta bantuan 

orang lain. Sebagaimana berkehidupan sehari-hari, 

belanja sendiri menggunakan tongkat sendiri, 

mengenal uang sendiri, melaksanakan transaksi 

sendiri baik transaksi sosial atau ekonomi jadi kita 

biarkan anak-anak untuk belanja sendiri diluar, hal 

ini sebuah keharusan sehingga ketika sudah lulus 

dari panti mereka bisa untuk belajar untuk bisa 

mandiri hal ini dari sisi kemandirian. 

Hal ini juga seperti yang diutarakan mbk Aila 

bagian bidang TPA dan MADIN kepada penulis di 

Panti  Asuhan Aisyiyah Ponorogo tentang metode 

pengembangan bakat dan kemandirian siswa difabel 

dengan   : 

Diberikan pelatihan kemandirian 

dilaksanakan setiap hari sehingga mereka 

mampu untuk menjalankan kehidupan 

mandiri. Contoh apabila masih kecil atau 

pun yang sudah besar dan masih mau 

memulai belajar ya tetap mereka dilatih 

mandi, makan dsb.
35

 

                                                           
34

 Hasil wawancara dengan Ayu Fajar Lestari siswa difabel netra 

yang hafal 30 jus pada hari Senin, 4 Februari 2019 pukul 09.00 di MA 

Muhammadiyah Ponorogo. 
35

 Hasil wawancara penulis dengan mbk Aila bagian TPA dan 
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Lalu Tanggapan dari pengurus panti yang 

bernama Ismini Bidang Instalasi Produksi di Panti 

Asuhan TUNET mengatakan bahwa mereka menjadi 

berkembang bakat dan kemandiriannya faktor yang 

lain yaitu dengan: 

Melalui kunjungan-kunjungan    ke panti-

panti yang lain yang telah di progamkan oleh 

panti asuhan, hal bisa menambahkan 

semangat belajar mereka apabila sudah 

mengetahui anak-anak panti asuhan yang lai 

yang juga berprestasi.
36

 

Di Panti Asuhan Tuna Netra Aisyiah 

Ponorogo, anak Tunanetra diberikan pendidikan 

yang mana dengan pendidikan tersebut dapat 

bermanfaat bagi anak-anak. Karena pada dasarnya 

sebagai umat yang beragama hendaknya senantiasa 

saling membantu terhadap orang yang membutuhkan 

dan sebagai wujud kepedulian serta sebagai bentuk 

ibadah kepada Alloh SWT. Maka para pengasuh 

telah mengabdikan dirinya untuk membantu dan 

menolong sesama khususnya terhadap anak yang 

memiliki kebutuhan khusus yakni anak tuna netra.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

anak asuh Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah 

Ponorogo bahwasannya: 

                                                                                                                     
MADIN di Panti Asuhan Aisyiyah Ponorog. Pada hari selasa, 30 April 

2019, pukul: 09.00 
36

 Hasil wawancara penulis dengan Ismini Bidang Instalasi 

Produksi di Panti Asuhan TUNETAisyiyah Ponorogo, pada hari Kamis, 

14 Maret 2019, pukul 16.00. 
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Yang mereka dapatkan dipanti Asuhan 

Aisyiyah ini selain pengetahuan umum 

mereka juga dapat pengembangan bakat dan 

kemandirian mereka, diantara dari mereka 

bisa mijet dan juga meghafalkanAl-Qur’an 

serta yang sebelumnya belum bisa makan 

sendiri menjadi bisa makan sendiri. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Analisa  Perkembangan Bakat dan Kemandirian 

Siswa Difabel Netra di Panti Asuhan „Aisyiyah 

Ponorogo. 

Bahwasanya sekolah mengakomodasi semua 

anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, 

emosi ataupun kondisi-kondisi lainnya. Karena setiap  

anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 

Sebagaimana sekolah luar biasa yakni sekolah yang 

menampung anak-anak yang memiliki kebutuhan 

khusus. Sehingga dalam pembelajarannya disesuaikan 

dengan kebutuhan anak bukannya anak yang disesuaikan 

dengan kecepatan dan hakikat proses belajar. 

 

Panti Asuhan Tuna Netra Aisyiah Ponorogo 

merupakan tempat dimana anak yang memiliki 

kebutuhan khusus ataupun anak yang kurang mampu 

mendapatkan pendidikan. Karena berdasarkan UUD 

1945 ayat 31 bahwasannya setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. 

Pengembangan bakat dan kemandirian siswa 

difabel netra di Panti Asuhan Tuna Netra „Aisyiyah 

Ponorogo diawali dengan melakukan observasi awal 

terhadap siswa untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan fisik, kemampuan dasar anak tuna netra 

yang meliputi: Pola gerak mereka, bagaimaan mereka 
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mengenal tubuhnya, fungis-fungsi tubuh serta 

makannya, mengenal diri sendiri, serta bakat dan minat 

mereka. Setelah obserfasi awal terlaksana dan data-data 

sudah terkumpul  maka pengurus panti akan 

melaksanakan program atau tahapan pengembangan 

bakat serta pengembangan kemandirian selanjutnya. 

Tahap selanjutnya siswa diajari terlebih dahulu 

dengan kemandirian meliputi bisa makan sendiri, mandi 

sendiri, bisa mengetahui arah mata angin, mengenal 

uang, bisa belanja sendiri, mengurus badan sendiri dan 

lain sebagainya dengan sendiri. Apabila kemandirian 

sudah tertanamkan kemudian bakat yang akan diolah 

dengan membaca observasi awal yang dilakukan 

pengasuh panti dan kebiasaan yang sering dilakukan 

siswa tanpa sengaja diketahui oleh pengasuh contoh 

menyanyi, qiro‟atil qur‟an dan lai-lain. 

Berdasarkan hal diatas panti asuhan memberikan 

pelayanan yang terbaik serta sesuai dengan visinya, 

yakni menjadi panti percontohan  yang bertumpu pada 

moral, ilmu pengetahuan, dan pribadi mandiri. 

Selain itu Dalam Landasan Religius 

bahwasannya setiap umat beragama baik agama apapun 

yang dianut, berkewajiban untuk saling tolong menolong 

dan berbuat kebaikan terhadap sesama manusia yakni 

berupa hal-hal material dan bersifat spiritual. Begitu 

pula dengan anak tuna netra, mereka juga membutuhkan 

pertolongan yakni bisa berupa bantuan pendidikan dan 

pengambangan bakat dan kemandirian mereka 

sedangkan berdasarkan landasan yuridis. Telah 

dijelaskan dalam undang-undang yakni pada pasal 27 
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ayat 1 UUD 1945 berbunyi:” semua warga negara 

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian 

pasal 1 ayat 31 berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak 

mendapat pengajaran”.   

Dari sudut dedaktif beranggapan bahwa pada 

anak berkelainan terdapat potensi dan kemampuan yang 

masih mungkin untuk dikembangkan. Karena pada 

hakikatnya tidakada potensi nol pada manusia. Hanya 

saja karena kelainannya pada mereka membutuhkan 

pendidikan secara khusus untuk mengembangkan bakat 

dan kemandirian mereka. Anak tuna netra memiliki 

bakat dan kemandirian yang bisa dikembangkan dengan 

baik karena mereka juga memiliki intelegensi yang 

normal sehingga dengan pelayanan dan pendidikan 

khusus mereka dapat berkembang dengan baik dan 

mampu bersosialisasi dengan masyarakat. 

Hal ini juga dipertegas oleh profil panti yakni memiliki 

dasar pendirian sebagai berikut:  

1) Al  Qur‟an surat Ali Imron ayat 104 dan 

surat „Abasa ayat 1-4. 

2) Membantu progam pemerintah dalam ikut 

mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya 

realisasi UUD 1945 bab XIII pasal 31 ayat 1. 

3) Dasar kemanusiaan, dengan pemikiran 

bahwa anak Tunanetra juga makhluk Allah 

yang berhak mendapatkan pndidikan yang 



60 
 

 

layak, disamping memiliki kelebihan 

yangtidak dimiliki oleh anak normal.  

 

B. Analisa Strategi Panti dalam Mengembangkan Bakat 

dan Kemandirian Siswa Difabel Netra 

Metode pengembangan yang diberikan kepada 

setiap anak berbeda sesuai dengan kebutuhannya. 

Dipanti asuhan ini mereka dikembangkan bakat talenta 

yang dipunya serta pengembangan kemandirian masing-

masing siswa.   

Anak asuh dilatih untuk mandiri agar ketika 

keluar dari panti mereka tidak lagi minta bantuan orang 

lain. Sebagaimana berkehidupan sehari-hari, belanja 

sendiri, menggunakan tongkat sendiri, mengenal uang 

sendiri, melaksanakan transaksi sendiri baik transaksi 

sosial atau ekonomi jadi pengasuh biarkan anak-anak 

untuk belanja sendiri diluar, hal ini sebuah keharusan 

sehingga ketika sudah lulus dari panti mereka bisa untuk 

belajar untuk bisa mandiri hal ini dari sisi kemandirian. 

Mereka diwajibkan untuk bisa mengenal uang 

sendiri yaitu dengan cara manual dan elektrik. Apabila 

manual dilihat dari fisik atau bahannya serta ukurannya.  

Apabila elektrik dengan handphone dengan aplikasi 

deteksi dengan di rabakan diatas handphone lalu 

handphone tersebut bisa berbunyi sendiri uang itu 

nominalnya berapa. 

Lalu mereka juga diwajibkan untuk tau arah mata angin 

ketika di alam terbuka, yaitu dengan cara biasanya di 

siang hari pakai sinaran matahari. Ada konsep jam 

07.00-10.00 itu ketika mereka menghadap ke sebelah 
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timur lengan kebawah tersinari oleh matahari berati itu 

arah timur berarti kanan dan kiri menyesuaikan.  

Dengan kemandirian tersebut mendukung bakat-

bakatnya yang harus di kembangkan, jadi misal yang 

sudah berjalan seni baca Alqur‟an atau tilawah  mereka 

kembangkan dengan mreka ikut kan pembinaan atau 

pelatihan membaca Al-Qur‟an serta study banding. 

Selain itu siswa di bekali pengetahuan baik sains 

maupun takhnologi.  Hal ini terbukti dengan adanya 

ruang komputer dan internet yang mana anak bisa 

belajar  komputer yang bisa bicara, komputer ini sama 

dengan yang biasa tapi komputer yang bisa bicara ini 

lebih memudahkan tuna netra untuk mengakses sehingga 

mereka bisa untuk membuat makalah sendiri, 

menggunakan media sosial sendiri juga bisa 

mengoprasikan handphon  bicara namun handphone 

diperbolehkan kepada mahasiswa atau siswa yang sudah 

kuliah. Hal ini diharapkan setelah keluar dari panti 

asuhan siswa-siswa panti bisa berkomunikasi dengan 

baik. Serta mereka juga tidak ketinggalan atau gagap 

tekhnologi. Dan mereka bisa menuangkan bakatnya 

dibidang musik sebagai wadah anak-anak yang berbakat 

dibidang musik seperti hadroh, band, elektone. Untuk 

bidang agama juga ada seni qiroatil Qur‟an dan 

muhadloroh. Selain itu sebagai pembinaan rohani, panti 

asuhan mengadakan pengajian rutin setiap awal bulan, 

selain itu anak asuh juga bisa mengikuti pengajian ahad 

pagi Al-Manar dan juga bisa mengikuti undangan 

pengajian dari panti asuhan lain hal diatas tersebut untuk 
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bekal nanti ketika sudah keluar dari panti dan hidup 

bersama masyarakat agar bisa bermanfaat. 

Cara panti mengembangkan bakat serta 

kemandirian anak-anak tunanetra dari berbagai bakatnya 

agar terealisasikan semua dengan cara meminta bantuan 

kepada viar-viar yang lain dalam rangka 

mengembangkan bakat dan kemandirian mereka seperti 

contoh Ayu Fajar lestari ia sudah hafal 30 jus dan ia 

sering mengikuti kompetisi perlombaan Musabaqoh 

Hifdzil Qur‟an tingkat Kabupaten, Provinsi maupun 

Nasional yang diadakan oleh Kementrian Agama atau 

jenis yang lainnya. Seperti pengalamannya bersama 

penulis di MTQ Jawa Timur tahun 2015 di Banyuwangi 

ia mendapatkan juara 2 Hifdzil Qur‟an se provinsi Jawa 

Timur lalu ia terpilih menjadi perwakilan Jawa Timur 

untuk mengiuti MTQ Nasional yang diadakan   di NTB 

pada tahun 2016 Selain itu ada juga siswa tuna netra 

yang bernama Nabil  ia mempunyai hobi menulis ia 

dikembangkan dengan di carikan guru untuk memenuhi 

bakatnya sehingga  ia mampu berkembang dengan 

menerbitkan sebua karya dengan  ketikannya sendiri 

yaitu  novel yang berisi biografi dirinya sejak sebelum 

dilahirkan sampai terbitnya novel yang telah ia terbitkan. 

Ia sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo jurusan Bahasa Inggris semester 2. Dan ia 

juga mempunyai segudang kemampuan seperti vocal, 

tilawatil Qur‟an dan grafis IT.  

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

didapatkan bahwa memang pengembangan bakat dan 

kemandirian yang diterapkan di Panti Asuhan Aisyiyah 



63 
 

 
 

Terpadu Ponorogo sudah berjalan, baik pengembangan 

bakat, kemandirian, kepribadian, dan juga keterampilan 

mereka.  

Jadi metodenya yaitu siswa terlebih dahulu bisa 

mandiri dengan mereka ajarkan arah mata angin, bisa 

keluar sendiri, belanja sendiri, mengerti nominal uang 

sendiri, bisa mengoprasikan komputer sendiri, makan 

sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya dengan 

sendiri lalu baru pengasuh panti  kembangkan bakat 

mereka dengan melatih dan meminta bantuan kepada 

viar-viar lain yang lebih berpengalaman sesuai bakat-

bakatnya demi suksesnya perkembagan bakat dan 

kemandirian siswa. Dan sering juga panti mengajak 

untuk study banding kepada panti-panti yang lain untuk 

meningkat kan semangat dan motivasi mereka untuk 

belajar lebih semangat.sa 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perkembangan bakat dan kemandirian siswa difabel 

netra itu dengan obserfasi awal sejauh mana 

kemampuan fisik, kemampuan dasar anak tuna netra 

yang meliputi: Pola gerak mereka, bagaimaan mereka 

mengenal tubuhnya, fungis-fungsi tubuh serta 

makannya, mengenal diri sendiri, serta bakat dan 

minat mereka. Setelah obserfasi dan interview 

terlaksanan dan data-data sudah terkumpul  Maka 

pengurus panti akan melaksanakan program atau 

tahapan pengembangan bakat serta pengembangan 

kemandiriannya. 

2. Metodenya dengan siswa terlebih dahulu bisa mandiri 

dengan mereka ajarkan arah mata angin, bisa keluar 

sendiri, belanja sendiri, mengerti nominal uang 

sendiri, bisa mengoprasikan komputer sendiri, makan 

sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya dengan 

sendiri lalu baru pengasuh panti  kembangkan bakat 

mereka dengan melatih dan meminta bantuan kepada 

viar-viar lain yang lebih berpengalaman sesuai bakat-

bakatnya demi suksesnya perkembagan bakat dan 

kemandirian siswa. Dan sering juga panti mengajak 

untuk study banding kepada panti-panti yang lain 

untuk meningkatkan semangat dan motivasi mereka 

untuk belajar lebih semangat. 
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B. Saran 

Demi tercapainya tujuan pendidikan yang 

hendak dicapai yakni terwujudnyadari visi misi, maka 

Panti Asuhan Aisyah Ponorogo perlu meningkatkan 

kualitas baik sarana prasarana dan kinerja personal 

maupun membentuk program-program yang dapat 

mengembangkan Panti Asuhan Aisyah Ponorogo 

menjadii lebih baik. Meskipun peneliti merasa bahwa 

Panti Asuhan Aisyah Ponorogo merupakan panti yang 

sudah memberikan pelayanan dan juga pengembangan 

terhdaap pengembangan bakatdan kemandirian anak 

Tuna netra. 

Kepada segenap pengasuh dan pengurus Panti 

Asuhan Aisyah Ponorogo hendaknya selalu 

meningkatkan profesionalismenya, serta juga dari sarana 

prasarana dan anak tunanetra diberikan keterampilan 

yang nantinya berguna untuk masa depan mereka.  Serta 

pengasuh juga selalu memperhatikan psikologis anak 

contoh kecocokan antara siswa dhuafa dan siswa tuna 

netra.  

Untuk kedepan untuk adik-adik yang ingin 

penelitian di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah 

Ponorogo  saran yang peneliti berikan yaitu meneliti 

psikologi anak-anak yang ada di panti.  
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