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ABSTRAK 

 

Maksum, Sarwani. 2019. Peran Teman Sebaya dalam Proses Belajar Anak Tuna 

Netra pada Mata Pelajaran Pai Studi Kasus di Panti Asuhan Tuna Netra 

Terpadu ‘Aisyiyah PonorogoSkripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negri Ponorogo, Pembimbing, H. 

Mukhlison Effendi, M.Ag 

Kata Kunci: Teman sebaya, proses belajar, tuna netra, kesulitan dan solusi 

belajar 

Pendidikan sangatlah penting bagi kita semua khususnya pada seorang 

anak, karena dengan pendidikan seseorang akan mengetahui mana yang haq dan 

mana yang batil. Dalam agama Islam pendidikan tidak hanya dilakukan sampai 

sesorang merasa puas akan pengetahuan, berhenti mencari ilmu dan mengenyam 

suatu pendidikan, namun Islam mengajarkan bagi umatnya bahwa pendidikan itu 

dimulai dari sesorang lahir ke dunia ini sampai meninggal dunia. Allah SWT akan 

mengangkat derajat sesorang yang memuntut ilmu. Allah SWT tidak membeda-

bedakan umatnya entah itu dalam keadaan tubuh yang normal maupun tubuh yang 

memiliki kebutuhan khusus seperti seseorang yang menderita gangguan 

pengelihatan yang sering disebut dengan tuna netra. 

Penelitian ini bertuuan untuk mengetahui peran teman sebaya dalam 

proses belajar pada mata pelajaran PAI serta mengetahui kendala dan solusi 

proses belajar bagi anak tuna netra. 

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Untuk analisis data ala Miles dan Huberman dengan model 

interaktif menggunakan redusi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dalam hasil analisis yang disimpulkan bahwa: (1) peran teman sebaya 

dalam proses belajar anak tuna netra dalam proses belajar anak tuna netra pada 

mata pelajaran PAI adalah menunjukan, membatu dan menjelaskan kesulitan-

kesulitan yang dialai anak tuna netra dalam proses belajar bagi anak tuna netra, 

(2) memecahkan kesulitan dalam pemecahan masalah bagi teman sebaya terhadap 

proses belajar bagi anak tuna netra pada mata pelajaran PAI yaitu perbedaan 

juruan antara teman sebaya dengan anak tuna netra dan menelaskan suatu 

gambaran maupun keadaan yang belum difahami anak tuna netra. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



 

  



 

 
 

  



 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah sebuah amanah dari Allah SWT yang wajib kita jaga, 

kita berikan kasih sayang, serta wajib kita didik. Anak dilahirkan dalam 

bermacam-macam bentuk, kondisi dan sifat. Semua itu adalah amanah dari 

Allah SWT yang harus kita jaga. Memberikan kasih sayang, makanan, 

pakaian bahkan pendidikan yang layak untuk anak kita. Meskipun anak 

kita dilahirkan sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK), mereka 

membutuhkan semua itu termasuk kasih sayang dan pendidikan dari kita. 

Pendidikan sangatlah penting karena dengan pendidikan seseorang 

akan mengetahui mana yang haq dan mana yang batil. Dalam agama Islam 

pendidikan tidak hanya dilakukan sampai sesorang merasa puas akan 

pengetahuan, berhenti mencari ilmu dan mengenyam suatu pendidikan, 

namun Islam mengajarkan bagi umatnya bahwa pendidikan itu dimulai 

dari sesorang lahir ke dunia ini sampai meninggal dunia. Allah SWT akan 

mengangkat derajat sesorang yang memuntut ilmu. Allah SWT tidak 

membeda-bedakan umatnya entah itu dalam keadaan tubuh yang normal 

maupun tubuh yang memiliki kebutuhan khusus seperti seseorang yang 

menderita gangguan pengelihatan yang sering disebut dengan tuna netra. 

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, karena 

dengan pendidikan segala potensi yang ada dalam diri manusia dapat
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tumbuh dan berkembang. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

dirinya dan juga kepentingan orang lain. Dengan pendidikan pula manusia 

dapat mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupannya. 

Pada hakikatnya manusia itu mempunyai kedudukan yang sama 

dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hal ini sebagaimana yang 

tercantum dalam UUD RI 1945 ayat 1 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga 

negara berhak mendapatkan pengajaran”. Dan kususnya bagi anak tuna 

netra juga tecantum dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: “Warga negara 

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial 

berhak memperoleh pendidikan khusus”.1 

Dalam hal ini kususnya bagi anak penyandang tuna netra berhak 

mendapatkan pendidikan yang layak seberti anak-anak yang normal 

lainnya. Dalam kenyataanya hak pendidikan bagi penyandang tuna netra 

kurang diperhatikan saat ini. Masih ada problematika yang belum 

terpecahkan sehingga penderita tuna netra masih mengalami kesulitan 

dalam belajar.  

Maka dari itu peran teman sebaya (anak yang memiliki 

pengelihatan normal) sangatlah penting dalam pendampingan belajar bagi 

penderita tuna netra. Dalam kehidupan sehari-hari pun antara teman 

sebaya dan penderita tuna netra saling tolong-menolong dalam semua hal, 

misalnya ketika berangkat sekolah teman sebaya yang tidak menderita 

                                                           
1UU No. 20/2003 Tentang Sistempendidikan Nasional dan Penelasannya, (Yogyakarta: 

Media Wacana Press, 2003), 13. 
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gangguan pengelihatan menuntun temannya yang mengalami gangguan 

pengelihatan, dalam kegiatan sehari-hari di panti asuhan, misalnya dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah mereka saling membantu satu sama lain 

dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. 

Teman sebaya adalah sekumpulan anak yang seumuran yang 

memiliki tujuan yang sama kususnya dalam belajar. Tanpa teman sebaya 

penyandang tunan netra akan merasa kesulitan dalam menjalani proses 

belajar.  

Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogomenyakini 

bahwa pendidikan adalah hak semua anak termasuk hak mengenyam 

pendidikan bagi anak tuna netra. Selain terdapat anak yang menyandang 

tuna netra juga terdapat anak dengan pengelihatan normal. Sebagian dari 

mereka mengenyam pendidikan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, tugas 

bagi anak yang normal adalah mendampingi setiap kegiatan pembelajaran 

bagi anak tuna netra. 

Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, ini bukanlah sekolah inklusi 

yang menyediakan ruangan tersendiri dan guru-guru yang berkompetan 

dalam pendidikan anak berkebutuhan kusus. Semua peserta didik dianggap 

sama walaupun itu adalah anak yang memiliki pengelihatan normal dan 

anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam pengelihatan. Hal ini dapat 

mempengaruhi gaya belajar bagi anak yang memiliki kebutuuhan kusus 

dalam pengelihatan. Di sinilah anak yang memiliki kebutuhan dalam 
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pengelihatan mampu menggamparkan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat 

dari bantuan teman sebaya mereka. 

Teman sebaya sebagai masyarakat panti asuhan memiliki peran 

penting dalam perkembangan anak tuna netra, mereka yang dapat melihat 

dengan jelas dapat berinteraksi dengan dunia luar sehinggan informasi-

informasi yang mereka dapat akan ditularkan kepada anak tuna netra.2 

Dalam proses belajar bagi anak tunanetra untuk mencapai tujuan 

belajar tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan teman sebaya. Teman 

sebaya diharapkan dapat menggambarkan segala informasi yang didapat di 

kelas kepada anak tuna netra. Dengan kata lain teman sebaya yang 

memiliki pengelihatan yang sempurna diharapkan dapat menciptakan 

suatu imajinasi yang seolah-olah anak tuna netra dapat merasakan semua 

apa yang dilihat dan dirasakan oleh teman sebaya. 

Dalam penelitian ini tidak hanya mengamati kehidupan anak-anak 

di panti asuhan saja akan tetapi mengamati semua kegiatan teman sebaya 

dan anak tuna netra dalam proses belajar di sekolah dan di lingkungan 

sekitar mereka.   

Dari alasan di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian di 

Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo, dengan judul 

“PERAN TEMAN SEBAYA DALAM PROSES BELAJAR ANAK 

TUNA NETRA PADA MATA PELAJARAN PAI (Studi Kasus di  Panti 

Asuhan Tuna Netra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo). 

                                                           
2Profil Lembaga Panti Asuhan Aissyiyah Tuna Netra Terpadu Ponorgo 
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B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokuskan pada anak-amak di Panti Asuhan Tuna 

Netra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo yaitu anak yang memiliki pengelihatan 

normal dan anak yang meiliki kebutuhan khusus dalam pengelihatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran teman sebaya dalam proses belajar anak tuna netra di 

Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo pada mata 

pelajaran PAI? 

2. Bagaimna kendala dan solusi yang dihadapi teman sebaya dalam 

proses belajar bagi anak tuna netra pada mata pelajaran PAI? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui peran teman sebaya dalam proses belajar bagi anak tuna 

netra Ponorogo pada mata pelajaran PAI di Panti Asuhan Tuna Netra 

Terpadu ‘Aisyiyah. 

2. Mengetahui kendala dan solusi peran teman sebaya dalam proses 

belajar bagi anak tuna netra pada mata pelajaran PAI di Panti Asuhan 

Tuna Netra Terpadu ‘Aisyiyah. 
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E. Manfat Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi sekolah yang menjadi fokus penelitian, hasil studi ini diharapkan 

bermanfaat sebagai bahan dokumentasi historis dan bahan 

pertimbangan untuk mengambil langkah guna mengatasi problematika 

pembelajaran PAI bagi anak tuna netra. 

2. Bagi akademis, khususnya yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan, hasil studi ini diharapkan bermanfaat paling tidak sebagai 

tambahan informasi untuk memperluas wawasan guna sama-sama 

memikirkan masa depan pendidikan Islam pada umumnya. 

3. Bagi penulis sendiri, dapat memberikan kontribusi pada khasanah 

pendidikan Islam. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 

enam bab yang berbentuk uraian dan tentu saling berkaitan antar satu bab 

derngan bab yang lainya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai gambaran umum 

untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab II berisikan landasan teori, bab ini berfungsi mengetengahkan 

kerangka teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 

yang terdiri dari teori tentang teman sebaya, proses belajar, tuna netra, dan  

Bab III berisikan tentang metode penelitian, yang di dalamnya 

didapat dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan peneliti, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-

tahapan penelitian. 

Bab IV berisikan tentang gambaran umum lokasi dan deskripsi 

data. Gambaran umum mengenai sekilas tentang panti asuhan tuna netra 

terpadu ‘Aisiyah Ponorogo. 

Bab V berisikan tentang analisis data dari hasil peneliti yang telah 

dilakukan yang berkatan dengan peran teman sebaya dalam proses belajar 

anak tuna netra. 

Bab VI adalah penutup, bab ini berfrungsi untuk mempermudah 

para pembaca dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu tentang 

kesimpulan dan saran. Bab ini untuk mempermudahkan pembaca dalam 

memahami intisari penelitian ini. Memahami intisari penelitian ini ini ini 

in

 



 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang pendidikan agama Islam 

bagi anak tuna netra bukan pertama kalinya. Dari sini nantinya penulis 

gunakan sebagai sandaran teoris dan sebagai komparasi dalam mengupas 

berbagai masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi berjudul “Pemberdayaan Penyandang Tuna Netra Melalui 

Pendekatan Pendidika Non Formal (Studi Kasusu di Pondok Pesantren 

Tahfidz Al-Qur’an Khusus Tunanetra Desa Jetisari Kecamatan Mien 

Kabupaten Semarang)”, yang disusun oleh Hadyan (12014011032) 

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang Tahu 2015. Dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana proses pemerdayaan penyandang tunanetra pada 

program pembelajaran al-Qur’an braile? Bagaimana proses 

pemberdayaan penyandang tunanetra pada program pembelajaran al-

Qur’an digital? Bagaimana proses pemberdayaan penyandang tunanetra 

pada program pembelajaran pijat refleksi? Penelitian ini membahas 

tentenag pemebelajaran sebagai suatu proses kegiatan, terdiri dari tiga 

fase atau tahapan. Fase-fase proses pembelajaran tuna netra di program 

pembelajaran yang meliputi al-Qur’an braile, al-Qur’an digital, dan 
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2. pijat refleksi yang dimaksud meliputi: tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Penelitiasn ini memiliki 

perasamaan yaitu Sama-sama membahas anak berkebutuhan khusus 

tunanetra di bidang pendidikan agama Islam. Dan memiliki perbedaan 

yaitu membahas tentang pembelajaran anak tunanetra dengan sebuah 

alat yaitu al-Qur’an braile, al-Qur’an digital, dan pijat refleksi. 

Sedangkan dalam penelitian yang saya lakuka adalah membehas peran 

tema sebaya dalam proses pembelajaran anak tunanera. 

3. Skripsi yang berudul “Manajemen Pembelajaran Tunanetra (Studi 

Kasus di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta)”. Yang disusun 

Johandri Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas 

Islam Negeri Sunan Kaliajaga Yogyakarta. Dengan rumusan masalah: 

Bagaimana program kurikulum bagi siswa tunanetra di MAN 

Maguwoharjo? Bagaimana pengelolaan/manajemen pembelajaran yang 

dilaksanakan di MAN Maguwoharjo? Dengan hasil penelitian yaitu 

membahas tentang pelaksanaan manajemen pembelajartan siswa 

tunanetra di MAN Maguwoharjo Slema Yogjakarta sudah terealisasi 

hanya beberapa guru mata pelajaran saja seperti guru bidang studi 

bahasa inggris, matematika, fisika dan kimia, aka tetapi manajemen 

pembelajaran sekolah inklusi tersebut belum terealisasi semaksimal 

mungkin karena memiliki beberapa hambatan yang dihadapi. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas proses 

pembelajaran anak berkebuthan khusus tunanetra. Dan memiliki 



 

 

perbedaan yaitu penelitian ini membahan suatu manajemen pembelajan 

dalam proses pembelajaran anak tuna netra, sedangkan dalam penelitian 

yang saya lakukan adalan proses belajar anak berkebutuhan khusus 

tunanetra melalui tema sebaya. 

4. Skripsi berjudul “Program Pendampinga Belajar bagi Anak Tuna Netra 

di Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam”, yang disusun oleh 

Fadliyaturrohmah Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosialfakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 

Denga rumusan masalah: Bagaimana proses pendampinganbelajar yang 

dilakukan oleh panti? Bagaimana hasil program pendampingan belajar 

bagi anak di panti? Dan hasil penelitiannya adalah: (1) Program 

pendampingan belajar diwajibkan setiap hari pada pukul 20.00 WIB di 

masing-masing kelas dan lingkungan asrama Yaketunis, sementara bagi 

yang menempuh jenjang perkuliahan bertempat diperpustakaan. 

Pendamping belaar adalah pembimbing asrama, bapak asrama, relawan, 

teman awas maupupun tuna netra senior. Pendamping akan 

mendampingi setelah dihubungi tuna netra terlebih dahulu. Sementara 

dalam pendampingan belajar juga mengalami kendala yaitu kurangnya 

pen damping yang disediakan Yaketunis. (2) Program pendampingan 

belajar dirasakan sangat membantu semua anak tunanatra dalam 

mencukupi kebutuhan belajarnya. Persamaannya adalah sama-sama 

meneliti proses belajar anak tuna netra bersama teman sebaya, dan 



 

 

perbedaanya adalah penelitian ini mencakup semua jenjang pendidikan 

termasuk anak tuna netra pada perguruan tinggi. 

B. Kajan Teori 

1. Teman Sebaya 

a. Pengertian Teman Sebaya 

Teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat atau orang 

yang sama-sama belajar atau berbuat. Teman sebaya adalah 

kelompok orang-orang yang seumuran dan mempunyai kelompok 

sosial yang sama, seperti teman bermain, teman sekolah, maupun 

teman dalam suatu pekerjaan. 

Sebaya adalah orang-orang dengan tingkatan umur dan 

kedewasaan yang kira-kira sama. Sebaya memegang peran yang 

unik dalam perkembangan anak. Salah satu fungsi penting sebaya 

adalah memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang 

dunia luar. Anak-anak memerima umpan balik tentang kemampuan 

mereka dari grup sebaya mereka. Mereka mengevaluasi apa yang 

mereka lakukan dengan ukuran apakah hal tersebut lebih baik, 

sama baiknya, atau lebih buruk dari pada apa yang dilakukan anak 

lain, sulit melakukan ini di rumah karena biasanya saudara lebih 

tua atau lebih muda.3 

Teman sebaya sebagai sebuah kelompok sosial sering 

didefinisikan sebagai semua orang yang memiliki kesamaan sosial 

                                                           
3 John W. Santrock, Perkembangan Anak Edisi Ketujuh Jilid Dua, (Jakarta: Erlangga, 

2007), 205. 



 

 

atau yang memiliki kesamaan ciri-ciri, seperti kesamaan tingkat 

usia. Akan tetapi, belakangan ini definisi teman sebaya lebih 

ditekankan pada kesamaan tingkah laku atau psikologis. 

Sejumlah penelitian telah merekomendasikan betapa 

hubungan sosial dengan teman sebaya memiliki arti yang sangat 

penting bagi perkembangan pribadi anak. Salah satu fungsi 

kelompok teman sebaya yang paling penting adalah menyediakan 

suatu informasi perbandingan tentang dunia luar.4 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi teman sebaya 

Menurut Mappiare, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelompok teman sebaya adalah:5 

1) Penampilan dan perbuatan 

Meliputi: tampang yang baik, atau paling tidak rapi serta aktif 

dalam urusankelompok. 

2) Kemampuan fikir 

Meliputi: mempunyai inisiatif, banyak memikirkan 

kepentingan kelompok dan mengemukakan fikiran. 

3) Sikap, sifat dan perasaan 

Meliputi: bersikap sopan, memperhatikan orang lain, penyabar 

atau dapat menahan jika berada dalam keadaan yang tidak 

menyenangkan, suka menyumbangkan pengetahuan pada 

orang lain terutama anggota kelompok. 

                                                           
4 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Rosdakarya, 2008), 145-146. 
5 Murisal, “Pengaruh Kelompok Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif pada 

Remaja Puteri”, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (2012), 211-222. 



 

 

4) Pribadi 

Meliputi: jujur dan dapat dipercaya, bertanggung jawab dan 

suka menjalankan pekerjaan, mentaati peraturan-peraturan 

kelompok, mampu menyesuaikan diri secara tepat dalam 

berbagai situasi dan pergaulan sosial. 

5) Pemurah, suka bekerja sama dan membantu anggota kelompok 

Harrock dan Benimoff, juga menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi teman sebaya yaitu:6 

1) Sebagian remaja ingin menjadi individu yang berdiri diatas 

kaki sendiri dan ingin dikenal sebagai individu yang mandiri. 

Untuk menyakinkan diri sendiri dan teman-teman, remaja akan 

memamerkan otoritas, melakukan sesuatu untuk menampilkan 

ego dan mendapatkan penghargaan dari teman sebaya. 

2) Timbul akibat pemilihan sahabat. Pada masa remaja, ada 

kecenderungan untuk mengurangi jumlah teman. Dengan 

adanya persahabatan pribadi yang sangat erat maka pengaruh 

kelompok sosial menadi kurang menonjol dibandingkan 

pengaruh teman-teman. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok teman sebaya 

adalah penampilan dan perbuatan, kemampuan fikir, sikap, sifat 

                                                           
6Ibid, 222. 



 

 

dan perasaan, pribadi, pemurah, suka bekerja sama, membantu dan 

memikirkan anggota kelompok dan bertanggung jawab. 

c. Aspek-aspek kelompok teman sebaya 

Adapun aspek-aspek kelompok teman sebaya menurut 

Santosa, yaitu:7 

1) Adanya perkembangan proses sosialisasi. 

Individu mencari kelompok yang sesuai dengan keinginan, 

bisa saling berinteraksi satu sama lain dan merasa diterima 

dalam kelompok. 

2) Kebutuhan untuk menerima penghargaan. 

Secara psikologis, individu butuh penghargaan dari orang lain 

agar mendapat kepuasan dari apa yang telah dicapai. Individu 

bergabung dengan teman sebaya yang mempunyai kebutuhan 

psikologis yang sama yaitu ingin dihargai. 

3) Perlu perhatian orang lain. 

Individu perlu perhatian dari orang lain terutama yang merasa 

senasib. Hal tersebut dapat ditemuai dalam kelompok sebaya, 

ketika individu merasa sama dengan yang lainnya, individu 

tidak merasakan perbedaan status. Perhatian yang dibutuhkan 

individu dapat ditemuai dalam kelompok sebaya. 

4) Ingin menemukan dunianya. 

                                                           
7Ibid, 212-213. 



 

 

Di dalam kelompok sebaya remaja dapat menemukan dunia 

yang berbeda dengan dunia orang dewasa, mempunyai 

persamaan disegala bidang. Misalnya pembicaran, tentang 

hobi, mata pelajaran, tugas sekolah, dan hal-hal yang menarik 

lainnya. 

Berdasarkan uraian mengenai aspek-aspek kelompok teman 

sebaya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat 

aspek kelompok teman sebaya yaitu adanya perkembangan proses 

sosialisasi, keutuhan menerima penghargaan, perlu perhatian dari 

orang lain, dan ingin menemukan dunianya. 

2. Proses Belajar 

Belajar adalah proses perilakuberkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, 

baik yang menyangkut pengetahuan, ketrampilan maupun sikap. 

Bahkan meliputi segenap aspek organisme atau peribadi. Kegiatan 

belajar, mengajar menilai proses dan hasil belajar, kesemuannya 

termasuk dalam cakupan tanggungjawab guru. Jadi hakikat belajar 

adalah perubahan.8 

Belajar adalah suatu usaha, pernuatan yang dilakukan 

secara sungguh-sungguh, dengan sistematis, mendayagunakan 

semua potensi yang dimiliki, baik fisik, mental serta dana, panca 

                                                           

8 Syaiful Bahri Djamah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 11. 



 

 

indera, otak dan anggota tubuh lainnya, demikian pula aspek–aspek 

seperti intelegensi, bakat, motivasi, minat dan sebagainya.9 

Dalam proses belajar pastinya setiap anak berbeda-beda 

dalam menerima atau memperoleh sesuatu, ada anak yang dengan 

mudah menerima pelajaran dan sulit menerima pelajaran, banyak 

sudah para ahli yang mengemukakan faktor- faktor penyebab 

kesulitan belajar dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang 

meninjaunya dari dari sudut intern anak dan ekstern anak didik. 

Muhibbin Syah misalnya, melihatnya dari kedua aspek diatas. 

Menurutnya faktor-faktor anak didik meliputi gangguan atau 

kekurangan kemampuan psiko-fisik anak didik, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti 

rendahnya kapasitas intelektual/intelegensi anak didik. 

2) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya 

emosi dan sikap. 

3) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti 

terganggunya alat-alat indera pengelihatan dan pendengaran 

(mata dan telinga). 

Sedangkan faktor ekstern anak didik meliputi semua situasi 

dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktifitas 

belajar anak didik. Faktor lingkungan meliputi:10 

                                                           
9 Ahmad Mudzakir, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 34. 



 

 

1) Lingkungan keluarga, contohnya: ketidak harmonisan hubungan 

antara ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi 

keluarga. 

2) Lingkungan perkampungan, contohnya: wilayah perkampungan 

kumuh, dan teman sepermainan yang nakal. 

3) Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung 

sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-

alat belajar yang berkualitas rendah. 

3. Tuna Netra 

a. Pengertian tunanetra 

Tunanetra pada hakikatnya adalah kondisi dari mata 

atau dari suatu hal tidak berfungsi sebagai mestinya, sehingga 

mengalami keterbatasan dan ketidak mampuan melihat.11 

Pada mulanya, pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

adakah anak cacat, baik cacat fisik maupun mental, termasuk 

anak yang mengalami cacat seak lahir. Pengertian Anak 

Berkebutuhan Khusus kemudian berkembang menjadi anak 

yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan 

dengan anak yang normal. Pengertian Anak Berkebutuhan 

                                                                                                                                                               
10 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Asdi Mahasatnya, 2002), 201-202. 
11 Sari Rudiyanti, Pendidikan Anak Tunanetra, (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan UNY, 

2002), 22.  



 

 

Khusus tersebut akhirnya mencakup anak nyang berbakat, anak 

cacat, dan anak yang mengalami kesulitan.12 

Mata adalah indra pengelihatan dalam tubuh manusia 

yang menduduki peringkat utama, sebab sepanjang waktu 

selama manusia terjaga mata akan membantu manusia untuk 

beraktifitas, di samping indera sensoris yang lainnya seperti 

pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Begitu besar 

peran mata sebagai salah satu dari pancaindra yang sangat 

penting, maka dengan terganggunya indra pengelihatan 

seseorang berarti ia akan kehilangan fungsi kemampuan 

visualnya untuk merekam obyek dan peristiwa fisik yang ada di 

lingkungannya.13 

Kata tuna netra itu tidak asing bagi orang, masih banyak 

orang yang belum memahaminya. Sedangkan pengertian tuna 

netra itu dipandang dari segi bahasa dan kata terdiri dari kata 

tuna dan netra. Tuna mempunyai arti rusak, luka, kurang, tidak 

memiliki, sedangkan netra artinya mata.14 

Dalam bidang pendidikan anak luar biasa, anak dengan 

gangguan penglihatan lebih akrab disebut dengan tuna netra. 

Pengertian tuna netra tidak saja mereka yang buta, tetapi juga 

mencakup mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali 

                                                           
12 Slamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 

2005), 202. 
13 Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan,), 29. 
14 Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 971. 



 

 

dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup 

sehari-hari. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa anak 

tuna netra adalah individu yang indra pengelihatannya (kedua-

duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi 

dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang mawas. 

b. Terjadinya ketunanetraan 

Secara ilmiah ketunanetraan anak dapat disebabkan 

oleh bebrapa faktor, faktor dalam diri anak (internal) ataupun 

faktor dari luar anak (eksternal). Hal-hal yang termasuk faktor 

internal yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan bayi 

selama masih dalam kandungan. Kemungkinan karena faktor 

gen (sifat pembawa keturunan), kondisi psikis ibu, kekurangan 

gizi, keracunan obat, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang 

termasuk faktor eksternal diantaranya faktor-faktor yang teradi 

pada saat atau sesudah bayi dilahirkan. Misalnya: kecelakaan, 

terkena penyakit siphlis yang mengenai matanya saat 

dulahirkan, pengaruh alat bantu medis saat melahirkan 

sehingga sistem persyarafannya rusak, kurang gizi atau 

vitamin, terkena racun, virus trachoma, panas yang terlalu 

tinggi, serta peradangan mata karena penyakit, bakteri, ataupun 

virus.15 

                                                           
15 Sutihati Soemarti, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung: PT. reflika Aditama), 66. 



 

 

Secara umum kelainan visual merentang dari yang 

ringan sampai pada kelainan berat, bahkan sampai pada kondisi 

buta. Definisi kelainan fisual secara legal ditentukan oleh 

pengukuran terhadap pengukuran ketajaman visual seseorang. 

Dengan pelaksanaannya, individu yang diukur ketajaman 

visualnya diminta membaca huruf-huruf dan angka-angka dari 

jarak 20 kaki. Apabila ketajaman visual individu yang 

bersangkutan dinyatakan sebagai 20/20, hal ini berarti ia dapat 

melihat dengan baik dalam jarak 20 kaki, artinya memiliki 

ketajaman normal. Seseorang dinyatakan buta total yang 

demikian berada dalam tahap 20/200, walaupun ia diberi alat 

bantu visual, ia tetap tidak dapat melihat.16 

c. Keterbatasan tunanetra 

Dalam kehidupan sehari-hari anak tuna netra pasti 

mengalami kesusahan dalam melakukan segala kebutuhannya, 

berikut adalah beberapa keterbatasan yang dialami anak tuna 

netra:17 

1) Keterbatasan di dalam lingkup keanekaragaman 

pengalaman.  

Pengelihatan seseorang memegang penting dalam 

mendapatkan informasi dari lingkungan. Apabila 

pengelihatan seseorang hilang maka saluran utama dalam 

                                                           
16 Martini Jamaris, Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan, (Bogor: Ghalia 

Indonesia: 2013), 211. 
17 Irman Hosni “Tunanetra dan Kebutuhan Dasarnya”, PLB FIP. 



 

 

memperoleh informasi dari lingkungan hilang. Hal ini 

berakibat adanya hambatan di dalam memperoleh 

pengalaman baru yang beraneka ragam di dunia ini. 

Dengan hilangnya pengelihatan, orang tuna netra 

dalam memperoleh informasi menggantungkan pada indera 

yang lain dan masih berfungsi. Indera pendengaran, 

perabaan, penciuman, pengecab dan pengalaman kinetis 

adalah saluran keindraan yang cukup penting, akan tetapi 

indera di luar pengelihatan ini sering tidak dapat mengamati 

dan memahami suatu objek di luar fisiknya. Dengan kata 

lain objek yang berbeda di luar angkauannya secara fisik 

tidak akan berarti bagi tuna netra. 

2) Keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan 

Penguasaan diri dan lingkungan akan lebih efektif 

dikuasai melalui pengelihatan bila dibandingkan dengan 

indera lainya baik secara sendiri maupun dengan gabungan 

dari beberapa indera. adanya ketunannetraan pada 

seseorang menyebabkan adanya keterpisahan seseorang 

dengan lingkungan fisik, dan dalam batas-batas tertentu 

juga menyebabkan adanya keterpisahan dengan lingkungan 

sosialnya. 

Keterpisahan dengan lingkungan fisik maupun 

sosial menyebabkan adanya kepasifan pada tuna netra. 



 

 

Gerakan yang sepontan sebagaimana dilakukan oleh orang 

awas sejak kecil di dalam mendekatkan diri dengan 

lingkungannya, tidak terjadi pada tuna netra. 

Tuna netra sangatlah miskin konsep bahkan untuk 

menguasai konsep tentang dirinya diperlukan suatu 

bimbingan kusus. Dengan demikian maka ia akan 

mengalami kesulitan untuk membawa dirinya memasuki 

lingkungan. Konsep merupakan basis yang tersimpan dan 

dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan interaksi 

dengan lingkungan. 

3) Keterbatasan dalam berpindah-pindah tempat (mobilitas) 

Seperti halnya keterbatasan yang lain, keterbatasan 

dalam berpindah tempat (mobilitas) bagi orang tuna netra 

merupakan akibat langsung dari ketunanetraan yang 

dialami oleh penyandang tuna netra tersebut. 

Seluruh aspek dan kebutuhan seorang tuna netra 

akan dipengaruhi oleh ketidakmampuan dan terbatasnya 

tunanetra melakukan mobilitas. Karena itu, mobilitas 

merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar untuk 

dimiliki sebagai suatu ketrampilan yang harus menyatu 

dengan diri tunanetra. Persoalannya sekarang bahwa 

ketrampilan melakukan mobilitas tidak secara otomatis 

dikuasai tunanetra, tetapi melalui proses latihan yang 



 

 

sistematis dan kesempatan melakukan gerak serta 

berpindah lingkungan. 

Dengan demikian diperlukan usaha lingkungan 

untuk memberikan pelayanan yang mengarah kepada usaha 

untuk menghilangkan atau meniadakan batas-batas yang 

memberikan keterbatasan kepada tuna netra, sehingga 

kebutuhan umum dan kebutuhan khusus tuna netra akan 

terpenuhi. Mobilitas seseorang tidak akan optimal bila tidak 

didukung oleh tubuh yang segar dan sehat. Karena itu 

pendidikan jasmani dan ketrampilan orientasi dan mobilitas 

bagi tuna netra dua hal yang berbeda tujuan, tetapi dalam 

kehidupan kedua kegiatan dan ketrampilan tersebut tidak 

dapat dipisahkan. Dengan kata lain pula bahwa bimbingan 

jasmani bagi tuna netra merupakan salah satu kebutuhan. 

d. Perkembangan intelektual anak tuna netra 

Bertahun-tahun para intelegensi psychologist  berusaha 

menemukan tes intelegensi yang dapat mengukur intelegensi 

individu yang mengalami kelainan visual. Hayes telah 

melakukan adaptasi tes intelegensi Stanfor-Binet sehingga 

dapat digunakan untuk mengetes individu-individu berkelainan 

pengelihatan, khususnya low vision dan blind. Hayes 

melakukan tes intelegensi terhadap 2.312 anak tuna netra yang 

tinggal di sekolah khusus untuk anak tuna netra. Hasil 



 

 

penelitian Hayes menyimpulkan bahwa rata-rata bintelegensi 

anak tuna netra tersebut adalah 98,8 atau normal. Selanutnya, 

penelitian setelah itu melakukantes intelegensi anak tuna netra 

dengan menggunakan Wachsler Intelegence Scale for Children 

menyimpulkan sebagai berikut:18 

1. Anak tuna netra mengingat pengalaman fisik sama dengan 

anak non tuna netra, akan tetapi kurang terinteregrasi seperti 

anak yang tidak tuna netra. 

2. Skor anak tuna netra di dalam bidang arithmatik, informasi, 

kosa kata dan angka, tidak jauh berbeda dari anak yang non 

tuna netra, akan tetapi skor anak tuna netra di dalam bidang 

comprehension dan similarities lebih rendah dari anak non 

tuna netra. 

3. Kosa kata anak tuna netra lebih cenderung berkaitan dengan 

arti kata, anak non tuna netra lebih ditekankan pada makna 

kata. 

e. Proses belajar anak  tuna netra 

Anak yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam 

melihat membutuhkan strategi pembelajaran khusus agar ia 

dapat berkembang sejauh potensi yang ia miliki. Beberapa 

                                                           
18Martini Jamaris, Anak Berkebutuhan Khusus, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018)150. 



 

 

strategi pembelajaran yang dapat diterapkan kepada anak tuna 

netra yang bersangkutan, antara lain adalah sebagai berikut:19 

1) Strategi membaca buku dengan menggunakan kaca 

pembesar. 

2) Strategi meraba dengan menggunakan huruf braile yang 

membantu dengan suara yang membunyikan huruf atau kata 

yang diraba anak. 

3) Strategi membaca secara audiori, yaitu mendengarkan suara 

dari tulisan yang harus dibaca. 

4. Kesulitan dan solusi pembelajaran 

a. Pengertian kesulitan belajar 

Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa 

inggris learning disability. Terjemahan tersebut, sesungguhnya 

kurang tepat karena learning artinya belajar dan disability 

artinya ketidak mampuan, sehingga teremahan yang benar 

seharusnya adalah ketidak mampuan belajar. 

Kesulitan belajar disekolah bermacam-macam yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan sumber kesulitan belajar, baik 

dalam hal dikelompokan berdasarkan sumber kesulitan dalam 

proses belajar, baik dalam menerima pelajaran atau dalam 

menyerap pelajaran. Dengan demikian pengertian kesulitan 

belajar disini harus diartikan sebagai kesukaran siswa dalam 

                                                           
19Ibid. 



 

 

menerima atau menyerap pelajaran disekolah. Jadi, kesulitan 

belajar yang dihadapi siswa terjadi pada waktu mengikuti 

pelajaran yang disampikan/ditugaskan oleh seorang guru.20 

Sangat disadari bahwa belajar itu amat ditentukan oleh 

bagaimana proses belajar dilakukan. Secara global, faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan 

menjadi dua bagian besar, yaitu: faktor yang berasal dari 

individu siswa yang belajar (faktor internal) dan faktor yang 

berasal dari luar diri siswa (faktor eksternal). 

Faktor internal yang ada pada diri siswa adalah faktor yang 

kemampuan intelektual, faktor apektif seperti perasaan, minat, 

motifasi, kematangan untuk belajar, kebiasaan belajar, 

kemampuan mengingat dan kemampuan inderanya dalam 

melihat dan mendengar. Sedangkan faktor yang ada di 

eksternal yang ada di luar siswa adalah faktor-faktor yang 

berkaitan dengan kondisi belajar mengajar seperti guru, 

kualitas proses belajar mengajar serta lingkungan seperti teman 

kelas dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Muhibin Syah pada buku psikologi 

pendidikan dengan pendekatan baru karya Muhibbin, faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar siswa dap[at dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu: 

                                                           
20 Alisuf Sabri, Psikologo Pendidikan, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), 88. 



 

 

1) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa, yang meliputi keadaan kondisi jasmana dan rohani 

siswa. 

2) Faktor elstenal, yaitu faktor yang berasal dari luar siswa 

yang meliputi kondisi lingkungan di sekitar siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar siswa 

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 

pelajaran.21 

Dalam belajar tidaklah selalu berhasil seperti yang 

diharapkan, seringkali ada hal-hal yang bisa mengakibatkan 

kegagalan atau setidaknya menyebabkan gangguan yang bisa 

menghambat kemajuan belajar siswa. Adanya kendala-kendala 

proses pendidikan agama pada siswa khususnya pada mata 

pelajaran pendidikan agama islam, antara lain:  

1) Keterbatasan waktu 

2) Keterbatasan dana 

3) Keterbatasan personalia 

b. Solusi belajar 

Abila letak kesulitan belajar siswa sudah diketahui, baik 

jenis dan faktornya, maka dapat seorang guru akan 

memperkirakan:  

                                                           
21 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rodikarya , 2004), 132. 



 

 

1) Masih mungkinkah siswa ditolong 

2) Pertolongan apa yang harus diberikan 

3) Bagaimana cara memberi pertolongan yang efektif 

dan efisien 

4) Siapa saja yang seharusnya terlibat dalam 

memberikan bantuan atau pertolongan dan apa 

perannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk 

mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kanyataan 

secara benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan 

dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi alami.22 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber 

data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Dalam 

peneliti1an kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi 

dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. 

Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan 

fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi 

hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis 

data untuk membangun hipotesisi.23 

Penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan tentang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan peran teman sebaya dalam proses belajar 

bagi anak tuna netra dalam mencapai hasil belajar yang memuaskan di 

panti asuhan tuna netra terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo. 

  

                                                           
22M.Djunaidi dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Al-ruzz 

Media, 2012), 26. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), 1. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan beberapa serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.24 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrument kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpulan data, 

sedangkan instrument yang lain sebagai penunang. 

C. Lokasi Penelitian 

Studi kasus ini berlokasi di Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu 

‘Aisyiyah Ponorogo, lembaga ini adalah lembaga yang didalamnya 

terdapat anak tuna netra dan anak yang normal. 

D. Data dan Sumber Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode 

yang relefan, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara 

memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para 

responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, 

wawancara digunakan dengan berhati-hati karena perlu ditigulasi 

dengan data lain.25 Wawancara yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah (a) wawancara mendalam artinya peneliti 

                                                           
24 Lekxy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), 11. 
25 Samiaji, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45. 
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mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan. Sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

bisa terkumpul semaksimal mungkin; (b) wawancaras terbuka, artinya 

bahwa dalam penelitian ini subyeknya mengetahui bahwa mereka 

sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu: 

(c) wawancara terstruktur, artinya bahwa dalam penelitian ini, peneliti 

atau pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. 

b. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknil 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode 

observasi merupakancara yabg baik untuk mengawasi pelaku subyek 

penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruag dan keadaan 

tertentu.26 

Dalam penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan adalah 

observasi tidak tersetruktur, karena fokus penelitian akan terus menerus 

berkembang selama kegiatan penelitian ini berlangsung. Hasil 

penelitian ini diatur dalam castatan lapangan merupakan alat penting 

dalam penelitian kualitatif. 

c. Dokumentasi 

                                                           
26 Djunaidi Ghoy dan Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitaif, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzzmedia, 2013), 165. 
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Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

partisipasi, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

Dibandingkan dengan metode lain maka metode ini tidak sulit. Dalam 

arti apabila kekeliruan sumber data masih teta, belum berubah. Denga 

mrtode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda 

mati.27 Hasil pengumpulan data tersebut dicatat dalam format transkip 

dokumentasi. 

Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data mengenai profil panti asuhan diantaranya: sejarah 

berdiri, visi, misi, dan tujuan, sarana dan prasarana, serta tentang peran 

teman sebaya dalam proses belajar anak tuna netra. Hasil pengumpulan 

data melalui dokumentasi ini dicatat dalam format transkip wawancara. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode analisis data yang berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini bertujuan untuk menyajikan 

deskripsi (gambaran) secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. 

                                                           
27 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta: 2006), 236. 
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Dengan demikian analisis ini dilakukan saat peneliti berada di 

lapangan dengan cara mendeskripsikan segala data yang telah didapatkan, 

lalu dianalisis sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat. 

Dalam hal ini data yang digunakan berasal dari wawancara, dan dokumen-

dokumen yang ada serta hasil observasi yang telah dilakukan. Kemudian 

agar data yang diperoleh nanti sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus 

masalah akan ditempuh dalam tiga langkah dalam penelitian ini, yaitu:28 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada 

di lapangan, baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, angket, 

dan membuang yang tidak terpakai. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Dilakukan dengan cara mengkategorikan data yang telah terkumpuln 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya supaya mudah difahami dalam analisis dan dalam 

menentukan langkah berikutnya. 

3. Conclusion Drawing/Verivication 

Conclusion drawing merupakan kesimpulan dari hasil analisis atas 

data-data yang ada. Kesimpulan awal memiliki sifat sementara, dan 

akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang mendukung maka 

kesimpulan tersebut akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang 

kridibel dan valid. 

                                                           
28Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B, 

(Bandung: Alfabeta, 2006), 91-92. 
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Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik. 

Deskriptif berarti bersifat menggambarkan/menguraikan suatu hal menurut 

apa adanta. Sedangkan analitik ini memiliki makna yang serumpun dengan 

analisis, yakni sifat uarian, penguraian, kepuasan. Maksudnya adalah 

setelah data direduksi dan didisplay maka data yang terkumpul diuraikan 

senyatanya, digambarkan dengan jelas, kemudia dikupas secara 

mendalam.29 

Apabila datanya telah terkumpul, maka lalu diklasifikasikan 

menjadi beberapa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, kata-

kata atau simbol. Data kualitatif yang berbentuk kata-kata disisihkan 

untukn sementara, karena sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi 

gambaran yang diperoleh dari analisis data. 

Data mentah tidak akan bisa bicara sendiri dengan jelas, tegas, dan 

mengena. Dengan demikian fungsi teknik deskriptif analitik adalah untuk 

membantu memperjelas dan mempertajam data sehingga penelitian lebih 

akurat dan kridibel.  

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Data uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, trigulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian 

khusus negatif dan pengecekan anggota.30 Dalam penelitian ini, uji 

                                                           
29Ibid, 245. 
30Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 

171. 
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kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. 

Keikut sertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikuitsertaan peneliti pada 

latar penelitian. Maka perpanjangan keikut sertaan peneliti dalam 

penelitian ini mungkin peningkat derajat kepercayaan data kumpulan. 

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah: (a) dapat menguji 

ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorik, baik yang 

berasal dari diri sendiri, maupun dari responden dan selain itu dapat 

membangun kepercayaan subyek, (b) dengan tujuan lokasi dan waktu 

yang cukup panjang, peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan 

distori yang mengkin mengotori data, pertama-tama dan yang 

terpenting adalah distori pribadi. 

2. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, peneliti membaca 

seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga bekal peneliti 

untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan cara membaca berbagai 
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referensi buku maupun hasil penelitian buku atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan penemuan yang diteliti. 

3. Trigulasi  

Teknik trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.31 Trigulasi teknik 

dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang 

berbeda, yaitu dengan wawancara dan dengan observasi, dokumentasi 

trigulasi sumber yang berbeda. Dalam hal ini, sumber datanya adalah 

kepala sekolah, guru pengajar dan siswa. Dengan trigulasi ini, maka 

dapat diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau 

tidak. Kalau nara sumber memberikan data yang berbeda maka berarti 

datanya belum kridibel. 

4. Pengecekan Sejawat melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 

rekan-rekan sejawar, seperti teman-teman mahasiswa. Melalui diskusi 

ini banyak pernyataan dan saran. Pernyatan yang berkenaan dengan 

data yang belum bisa terjawab, maka peneliti kembali ke lapangan 

untuk mencari jawabannya. Dengan demikian semakin lengkap. 

                                                           
31Ibid, 178 
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G. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini meliputi: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan serta mempersiapkan 

perlengkapan penelitian dalam rangka penggalian data. 

2. Tahapan Penggalian Data 

Tahapan ini merupakan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan pokok 

permasalahan yang dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan ini 

merupakan pekerjaan lapangan yang di mana ikut serta melihat aktifitas 

dan melakukan interview, pwngamatan dan pengumpulan data sera 

peristiwa-peristiwa yang diamati. Membuat diagram-diagram kemudian 

menganalisa data lapangan secara intensif dilakukan setelah 

pelaksanaan penelitian selesai. 
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3. Tahapan Analisis Data 

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan lapangan. 

Analisis telah dimulai sejak memusatkan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai hasil 

penelitian. 

4. Tahapan Penulisan Laporan 

Tahapan ini merupakan tahapan terakir setelah ketiga tahapan di atas 

dilaksanakan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu 

‘Aisyiyah Ponorogo 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan 

Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo adalah lembaga berbasis Pondok 

Pesantren dan Asrama yang di dalamnya terdiri dari anak-anak 

tuna netra, yatim, piatu dan duafa’. Berdasarkan dari pengamatan 

rapuhya kondisi moralitas umat saat ini khususnya pendidikan 

muda, merupakan masalah yang harus difikirkan dan diselelsaikan. 

Minimya pendidikan moral dan lapanga pekerjaan yang semakin 

sempit di kalangan masyarakat serta kurangnya pemenuhan gizi 

menjadi dampak mendasar terhadap kemajuan masyarakat itu 

sendiri, khususnya generasi muda. Berdeasarkan dari hal di atas 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan 

Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo berusaha memenuhi kebutuhan dasar 

terutama dalam peningkatan asupan gizi, memberikan kemandirian 

terhadap anak asuhnya dengan pendidikan yang layak serta 

ketrampilan yang cukup dalam rangka mempersiapkan generasi 

muda yang mandiri dan terampil. 
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Pemenuhan kebutuhan makanan merupakan salah satu 

wujud dari kepedulian sosial merupakan kebutuhan prioritas yang 

utama. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan 

Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo juga berusaha mengarahkan anak 

didiknya menuju kemandirian dengan memberikan ketrampilan 

berwirausaha yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing 

selain pembekalan yang cukup atau sekolah formal guna 

mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan berkemajuan.32 

Pada tanggal 19 Maret 1985 Bapak Timbul Pranowo 

memberanikan diri memprakarsai berdirinya SLB, meskipun masih 

sangan sederhana dan atas inisiatif sendiri. Sejak saat itu kegiatan 

belajar mengajar mulai dilaksanakan. Pada awal mula berdirinya 

SLB muridnya hanya terdiri dari empat anak dan pendidiknya 

hanya satu orang yaitu Bapak Timbul Pranowo. Kegiatan belajar 

mengajar ini berlangsung hingga bulan Desember 1985. 

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 tersebut disepakati bahwa 

SLB akan segera didirikan dan akan ditangani langsung oleh 

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Ponorogo. 

                                                           
32 Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu 

‘Aisyiyah Ponorogo. 
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Pada tanggal 4 Januari 1986 SLB dan Panti Asuhan Tuna 

Netra resmi didirikan yang diresmikan oleh Kakandep Pendidikan 

dan Kebudayaan Ponorogo Bapak Drs. Kholil Imam Nawawi. 

Untuk kepala sekolah dan sekaligus Bapak Asrama diserahkan 

Bapak Drs. Gunari M. Hasan. Sejak saat itu SLB dan Panti 

AsuhanTuna Netra semakin berkembang yang pada awal 

berdirinya menepati rumah salah satu pengurus pada tahun 1999, 

saat ini sudah memiliki gedung sendiri serta meningkatkan 

pelayanan dari semula dikhususkan tuna netra kemudian 

dikembangkan dengan melayani pengasuhan bagi anak asuh non 

tunanetra dari keluarga fakir miskin sehingga menjadi Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Terpadu 

‘Aisyiyah Ponorogo.33 

2. Letak Geografis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

Panti Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti 

Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo berada di daerah yang sangat 

strategis, yang berlokasi Jl. Ukel GG III No. 10, Kertosari, 

Babadan, Ponorogo. Tempat ini dapat dengan mudah dijangkau 

dengan sepeda maupun kendaraaan bermotor. Dalam hal ini 

tempatnya sangat nyaman dalam proses pembelajaran karena 

beberapa pohon yang tertananam rapi dan gedung-gedung yang 

                                                           
33Lihat transkip Dokumentasi Nomor: 01/D/14-05/2018 Dalam Lampiran Laporan 

Penelitian Ini. 
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tertata rapi. Selain itu tempat ini sangat dekat dengan taman kota 

yang memberikan udara sejuk di sekitarnya.34 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

(LKSA) Panti Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo 

  SebagaiLembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti 

Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo adalah lembaga berbasis 

Pondok Pesantren dan Asrama mempunyai visi, misi , dan tujuan. 

Adapun visi, misi, dan tujuan sebagai berikut: 

a. Visi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti 

Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo 

 Menjadi panti percontohan yang bertumpu pada moral, 

ilmu pengetahuan, dan pribadi mandiri. 

b. Misi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti 

Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo 

1) Menumbuhkan budaya moral (Akhlaqul Karimah) sehingga 

terwujud kehidupan Islami yang dimulai dari lingkungan 

panti. 

2) Menumbuhkan kemabangkan ilmu pengetahuan sehingga 

terwujud berbagai prestasi dan penguasaan sains dan 

tekhnologi. 

3) Menumbuhkembangkan budaya kemandirian sehingga 

terbentuk pribadi mandiri yang terampil. 

                                                           
34Lihat transkip Dokumentasi Nomor: 03/D/22-05/2018 Dalam Lampiran Laporan 

Penelitian Ini. 
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c. Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti 

Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo 

1) Bagi Muhammadiyah/’Aisyiyah merupakan realisasi dari 

amal usaha Muhammadiyah yang dilandasi oleh al-Qur’an. 

2) Bagi pemerintah, berkaitan dengan ketentuan wajib belajar 

UU No. 12 tahun 1954 tentang pendidikan serta pasal 31 

dan 34 auud 1945. 

3) Bagi masyarakat, adalah penerimaan secara sadar oleh 

masyarakat sebagaimana mestinya warga masyarakat yang 

lain.  

4) Bagi keluarga, sebagai bantuan untuk mengurangi beban 

keluarga khususnya layanan pendidikan dalam rangka 

kesejahteraan keluarga. 

5) Bagi anak yang bersangkutan, agar mereka setelah 

mendapat layanan pendidikan mampu menjadi manusia 

mandiri dalam hidupnya kelak di tengah-tengan 

masyarakat.35 

4. Keadaan Pengasuh 

  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan 

Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo memiliki pengasuh sekitar empat 

belas pengasuh yang terdiri dari delapan laki-laki dan enam 

perempuan. Adapun pengasuh pada Lembaga Kesejahteraan Sosial 

                                                           
35Lihat transkip Dokumentasi Nomor: 02/D/14-05/2018 Dalam Lampiran Laporan 

Penelitian Ini. 
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Anak (LKSA) Panti Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

1) Drs. H. Syarifan Nurjan, MA 

2) Hadianti, S.Pd. I 

3) Hj. Nita Prastuti 

4) Muh. Nasrullah, S.Pd. I 

5) Nur Izzatul Laila, S. Pd. I 

6) Imam Mahmudi 

7) Ruli Cahyono 

8) Sumani 

9) Aris Prasetya, S. Pd. I 

10) Ita Yuli Kadarwati, S. Pd. I 

11) Ita Purniawati, SE 

12) Ismini S. Pd 

13) Wiwik Oktavia, SE 

14) Sidik Adi Sputro36 

5. Keadaan Santri 

  Salah satu bagian dasar dari lembaga kesejahteraan sosial 

anak atau panti asuaha adalah anak asuh, tanpa adanya anak asuh 

pendidikan atau proses pembelajaran di dalam suatu lembaga tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. 

                                                           
36Lihat transkip Dokumentasi Nomor: 04/D/23-05/2018 Dalam Lampiran Laporan 

Penelitian Ini. 
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  Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan 

Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo tingkat pendidikan dan kondisi tubuh 

anak asuh adalah sebagai berikut:37 

a. Tingkat pendidikan anak asuh 

Tingkat 

pendidikan 

laki-laki Perempuan  Jumlah 

SDLB 13 3 16 

SMPLB 2 3 5 

MTs - 6 6 

MA 5 20 25 

SMA 1 - 1 

SMKLB 2 - 2 

BLK 3 4 7 

PT 1 10 11 

Jumlah keseluruhan 74 

 

b. Keadaan kondisi tubuh anak asuh 

Kondisi tubuh Laki-laki Perempuan Jumlah 

Tunanetra  21 14 35 

Tunawicara 1 - 1 

                                                           
37Lihat transkip Dokumentasi Nomor: 05/D/23-05/2018 Dalam Lampiran Laporan 

Penelitian Ini. 



46 
 

 

Tunadaksa 2 - 2 

Tunagrihata  2 - 2 

Tunalaras - 3 1 

Yatim piatu 2 31 33 

Jumlak keseluruhan 74 

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana 

a. Luas Tanah dan Bangunan 

 Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah segala 

apapun yang dapat menunjang terselenggaranya program 

pendidikan, pembelajaran, maupun pengasuhan di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Terpadu 

‘Aisyiyah Ponorogo. Adapaun sarana dan prasarana di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan 

Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1) Luas tanah dan bangunan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan 

Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo memiliki tanah seluas 3538 

m² dan di dalamnya terdapat beberapa bangunan seluas 

1088m². 

2) Bangunan dan gedung 

Seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti 

Asuhan yang lainnya demi menunjang program pendidikan, 
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pembelajaran maupun pengasuhan Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah 

Ponorogo memiliki beberapa bangunan, bangunan tersebut 

antara lain dapat dilihat pada lampiran transkip 

dokumentasi.38 

  Selain gedung dan bagunan Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Terpadu ‘Aisyiyah 

Ponorogo juga memiliki sarana pendukung dalam 

memenuhi program pendidikan, pengajaran maupun 

pengasuhan. Sarana pendukung tersebut dapat dilihat pada 

lampiran dokumentasi.39 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Teman Sebaya dalam Proses Belajar bagi Anak Tuna 

Netra dalam Mencapai Hasil Belajar Yang Memuaskan pada 

Mata Pelajaran PAI di Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu 

‘Aisyiysh Ponorogo 

  Dalam proses belajar anak tuna netra selain langsung dari 

seorang guru maupun pengasuh tak lepas dari peran pendampingan 

teman sebaya dalam semua hal termasuk menuntukkan dan 

mengantarkan ke tempat yang bingin di tuju oleh anak tuna netra. 

  Pendampingan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari 

dalam proses belajar anak tuna nerta khusus bagi yang belum 

                                                           
38Lihat transkip Dokumentasi Nomor: 06/D/24-05/2018 Dalam Lampiran Laporan 

Penelitian Ini. 
39Ibid. 
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mandiri seperti pendampingan dalam mempersiapkan segala 

kebutuha belajar anak tuna netra, seperti yang diungkapkan oleh 

Esti Wara Praiwi selaku teman sebaya mengucapkan: 

  ”Peran saya di panti adalah mendampingi anak tuna netra 

yang belum bisa mandiri seperti menuntukkan arah ke kamar 

mandi, masjid, dapur, mempersiapkan sragam sekolah, dan 

mempersiapkan jadwal sekolah.”40 

 

  Anak tuna netra dituntut mampu melakukan segala hal yang 

ia butuhkan dengan mandiri, disinilah peran teman sebaya 

sangatlah penting dalam mengajari serta membimbing untuk 

memnanamkan suatu kemandirian terhadap anak tuna netra. 

Dengan kegiatan pendampingan terhadap anak tuna netra, suatu 

saat ia akan terbiasa dengan sendirinya tanpa meminta bantuan dari 

anak yang awas, sepereti membersihkan lingkungan asrama serta 

mampu merapikan tempat tidurnya dengan sendiri.41 

  Dalam hal ini utntuk mengetahui peran tema sebaya dalam 

proses belajar anak tuna netra peneliti juga menanyakan perihal 

tentang pendampingan tema sebaya dalam kehidupan sehari-hari 

kepada Diah Hayu Sekar Arum, berikut ungkapan tentang 

pendampingan anak tuna netra: 

  ”Mendampingi dalam hal belajar, menunjukkan tempat-

tempat yang akan dituju oleh anak tuna netra dengan menuntun, 

dan ini sifatnya kondisional, yaitu bagi anak yang sudah mandiri 

saya hanya memantau dari kejauahn kalau salah arah saya hampiri 

                                                           
40 Lihattranskip Wawancara Nomor: 01/W/05-07/2018 Dalam Lampiran Laporan 

Penelitian Ini. 
41Lihattranskip Observasi Nomor: 01/O/04-06/2018 Dalam Lampiran Laporan Penelitian 
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dan saya tunjukkan mana arah yang benar, bagi anak yang belum 

mampumelakukan dengan sendiri ya saya damping terus.”42 

 

  Pendampingan belajar yang bersifat kondisional di sini 

adalah kedika anak tuna netra yang mampu dengan sendirinya 

membaca buku dengan huruf braile serta dapat memahami apa 

yang telah ia baca, namun ketika anak tuna netra ini tidak faham 

apa yang dibaca maka anak tuana netra akan bertanya kepada anak 

yang awas tendag apa yg tidak difahami dari buku yag dibaca anak 

tuna netra tersebut. Disini lah pentingnya pendampingan teman 

sebaya terhadap anak tuna netra ketika belajar. Anak awas akan 

membiarkan anak tuna netra mebaca dan memahami apa yang ia 

baca dan ketiaka anak tuana netra tidak memahami materi maka 

teman sebaya harus menelaskan apa yang belum difahami anak 

tuna netra.43 

  Seperti anak awas yang lainnya anak tuna netra juga 

mempunyai kewaiban belajar, maka dari itu anak tuana netra pun 

juga memiliki beberap pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru 

dan harus diselesaikan dan dikumpulkan. Di sinilah peran 

terpenting teman sebaya dalam proses belajar bagi anak tuna netra 

yaitu membantu menyelesaikan pekerjaan ruman, peran tema 

sebaya dalam mebantu menyelesaikan pekeraan ruman anak tuna 

netra adalah dengan cara membacakan soal dan anak tuna netra pun 

                                                           
42Lihattranskip Wawancara Nomor: 04/W/09-07/2018Dalam Lampiran Laporan 

Penelitian Ini. 
43Lihattranskip Observasi Nomor: 02/O/22-07/2018 Dalam Lampiran Laporan Penelitian 

Ini 
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menawabnya, seperti yang diungkapkan oleh Trisna Stiawati 

adakah sebagai berikut: 

  “Ketika ada tugas saya yang membacakan soal dan anak 

tuna netra yang menjawab dan saya menulis jawaban tersebut.”44 

 

  Dalam hal ini mengenai peran teman sebaya dalam 

menyelesaikan pekerjaan rumah bagi anak tuna netra yaitu dengan 

cara membacakan soal dan anak tuna netra menjawabnya. Peneliti  

bertanya kembali tentang cara membantu memnyelesaikan 

pekerjaan rumah anak tuna netra berupa tugas makalah. 

  “Jika tugas itu berupa suatu makalah maka saya yang 

membuatkan atas dasar dari ide-ide anak tuna netra dan saya bantu 

untuk mengembangkannya.”45 

 

  Dalam penelitian ini peneliti menemukan peran tema 

sebaya namun dia berbeda jurusan dengan anak tuna netra. Teman 

sebaya tersebut jurusan IPA dan kebanyakan anak tuna netra itu 

adalam jurusan IPS. Teman sebaya ini tak lepas dari peran 

pendampingan terhadap proses belajar anak tuna netra, seperti 

kabayakan dari peran-peran teman sebaya yg lainnya dipanti dia 

lebih membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tuna 

netra seperti mengajari anak tuna netra untuik mandiri dalam 

semua hal, termasuk mempersiapkan seragam sekolah. Seperti 

yang dikatakan oleh Ma’ruf Muslihuddin: 

  “Peran saya di panti asuhan adalah mengajari anak tuna 

netra untuik mandiri dalam semua hal, termasuk mempersiapkan 
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seragam sekolah, biasanya sragam sekolah saya menumpuk lipatan 

baju dengan urut mulai dari hari senin hingga hari sabtu.”46 

 

  Dalam hal mempersiapkan mempersiapkan dan mengajari 

kemandirian dalam mencari seragam sekolah anak tuna netra 

peneliti menanyakan kembali tentang cara agar anak tuna netra 

mampu dengan mandiri dalam menemukan sragam sekolah yang 

tepat sesui dengan hari yang di tentukan. 

  “Dan saya juga menandai seragam sekolah dengan bernagai 

tanda seperti jahitan yang ada di kerah baju sehingga anak tuna 

netra dapat dengan mudah menemukan mana sragam yang sesuai 

dengan hari sekolah.”47 

 

  Dalam hal pendampinga peran sebaya dalam proses belajar 

anak tuna netra selain di panti asuhan mereka harapkan untuk 

mendampingi proses belajar anak tuna netra di sekolah mulai dari 

bel masuk sekolah hingga bel pulang sekolah. 

  Pendampingan teman sebaya di sekolah misalnya seperti 

mulai dari berangkat kesekolah dengan cara menuntun anak tuna 

netra sampai ke sekolah hingga masuk kelas dan menunjukkan 

tempat duduk anak tuna netra. Seperti yang dikatakan oleh Eka 

Sulisetiawati selaku teman sebaya yang mendampingi anak tuna 

netra di sekolah adalah sebagai berikut: 

  ”Pendampingan saya di sekolah adalah mulai dari 

menuntun anak tuna netra ke sekolah dan menunjukkan tempat 

duduk.”48 

                                                           
46Lihattranskip Wawancara Nomor: 07/W/23-07/2018 Dalam Lampiran Laporan 

Penelitian Ini. 
47Ibid. 
48Lihattranskip Wawancara Nomor: 02/W/07-07/2018 Dalam Lampiran Laporan 
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  Disekolah tuntutan anak tuna netra pun hampir sama 

dengan anak-anak awas yang lainnya sebagai siswa, anak tuna 

netra pun juga harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

ketika di kelas. Peran teman sebaya dalam membantu 

menyelesaikan tugas di sekolah adalah seperti dengan cara 

membacakan dan menuliskan tugas di dalam buku anak tuna netra 

untuk dikumpulkan kepada guru. Seperti yang di ungkapkan oleh 

Mela Alfiani adalah sebagai berikut: 

  “Di sekolah peran saya adalah membantu menuliska tugas 

anak tuna netra ketika ada tugas dari guru dan harus dikumpulkan 

pada hari itu juga.”49 

 

2. Kesulitandan Solusiyang Dihadapi Teman Sebaya Dalam 

Proses Belajar bagi Anak Tuna Netra pada Mata Pelaaran PAI 

  Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari 

suatu permasalahan dan dituntut untuk menyelesaikan masalah 

tersebut dengan sendiri atau dengan meminta bantuan orang lain 

jika permasalahan itu tidak mampu di selesaikan sendiri. Seperti 

halnya dengan peran teman sebaya dalam proses belajar anak tuna 

netra tentunya juga menemui kendala dan di tuntut juga untuk 

menemukan solusi dari kendala itu sendiri. 

  Kendala-kendala peran teman sebaya dalam proses belajar 

anak tuna netra itu adalah seperti yang telah dituliskan peneliti 
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diatas yaitu peran teman sebaya yang memiliki jurusan yang 

berbeda dengan anak tuna netra. Ketika suatu saat anak tuna netra 

menanyakan prihal materi yang berbeda dengan jurusan tersebut 

maka teman sebaya mengalami kesulitan dalam menjelaskan 

karene materi tersebut tidak diajarkan di jurusannya maka teman 

sebaya disini menjawab dan menjelaskan apa yang yang belum 

difahami anak tuna netra dengan semampu dan sebisa mungkin 

sesuai apa yang diketahui oleh teman sebaya. Seperti yang 

dikatakan oleh Ma’ruf Muslihuddin: 

  “Kendalanya adalah ketika di jurusan saya tidak diajarkan 

suatu mata pelajaran dan di jurusan anak tuna netra diajarkan maka 

ketika anak tuna netra bertanya kepada saya karena kurang faham 

saya menjawab dan menjelaskan dengan semampu dan sebisa 

saya.”50 

 

  Selain itu peran teman sebaya juga menemukan kendala-

kendala lain dalam menerangkan situasi maupun keadaan dan 

teman sebaya tersebut belum pernah mengalaminya sehingga 

mereka kesulitan untuk menumbuhkan suatu imajinasi tentang 

keadaan dalam benak anak tuna netra. Seperti suatu ketika anak 

tuna netra menayanyakan tentang materi haji dan thowaf. Jika haji 

dan thowaf saja anak tuna netra mampu menelaskan karena di buku 

pelajaran sudah tertulis maksud dari haji dan towaf namun ketika 

anak tuna netra menanyakan lagi tentang towaf dan bentuk dari 

ka’bah teman sebaya kesulitan untuk menjelaskan bagaimana 
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bentuk ka’bah dan sekelilingnya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Diah Hayu Sekar Arum: 

  “Pernah ketika ada materi haji, anak tuna netra bertanya 

kepada saya tentang pengertian thowaf dan bertanya bentuk dari 

ka’bah. Pengertian thafaf saya bisa menerangkan akan tetapi ketika 

menerangkan ka’bah itu seperti apa saya mengalami kesulitan.”51 

 

  Dalam hal ini maka peneliti menanyakan kembali cara Diah 

Hayu Sekar Arum  untuk menemukan solusi dari masalah tersebut: 

  “Cara menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara 

membawa anak tuna netra tersebut kepada ustazah ataupun bagian 

pendidikan di panti asuhan dan menjelaskan permasalahan yang 

sala alami. Saat itu juga ustazah ataupun dari bagian oendidika 

akan mencoba menunjukkan miniatur ka’bah sekalian dengan 

masjidil haram agar anak tuna netra dapat meraba-raba kemudian 

munculah dengans endirinya imajinasi tentang ka’bah.”52 

 

  Dalam kasus lain  ditemukan kendala-kendala peran teman 

sebaya dalam proses belajar anak tuna netra yaitu beberapa anak 

awas tidak menyukai dan kurang mampunya dalam materi hitung-

menghitung. Suatu ketika di sekolah guru menerangkan materi 

tentang zakat dana anak awas kesulitan dalam menghitung dan 

menjelaskan angka-angka kepada anak tuna netra, seperti yang di 

ungkapkan oleh Trisna Stiawati sebagai teman sebaya: 

  “Ketika ada materi zakat dan harus menghitung, 

kendalanya adalah kurang sukanya saya dengan matematika dan 

kurang mampunya saya dalam urusan hitung menghitung. Berawal 

dari kekurang mampuan saya dalam menghitung munculah suatu 

kendala dalam proses belajar anak tuna netra karena saya kesulitan 

untuk menjelaskan angka-angka dan harus menghitung. 

Penyelesaiannya adalah bertanya kepada teman-teman yang lain 

jika kami anak yang awas dan anak tuna netra belum juga 
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memahaminya maka kami akan langsung bertanya kepada guru 

agar guru menelaskan kepada kami sampai kami faham akan 

materi tentang zakat.”53 

 

  Dalam kehidupan sehari-hari tentunya anak tuna netra 

memiliki ketidak mampuan dalam melihat maka dari itu anak tuna 

netra membaca buku-buku pelajaran dalam bentuk huruf braile. 

Terdapat beberapa anak awas yang kurangmampu membaca huruf 

braile dan ketidak mampuan ini menjadi suatu kendala ketika 

pendampingan belajar anak tuna netra, seperti yang ungkapkan 

oleh Mela Alfiani sebagai teman sebaya: 

  “Kendalanya adalah saya belum bisa membaca huruf braile. 

Ketika anak tuna netra bertanya sesuatu materi yang ada dibukunya 

dalam bentuh huruf braile saya mengalami kesulitan untuk 

membaca dan menjelaskan maksud isi buku tersebut. 

Penyelesaiannya adalah dengan meminta tolok teman awas yang 

bisa membaca huruf braile.”54 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisa Tentang Peran Teman Sebaya dalam Proses Belajar  Anak 

Tuna pada Mata Pelajaran PAI di Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu 

‘Aisyiyah Ponorogo 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Panti Asuhan 

Tuna Netra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo sudah sesuai dengan UUD RI 

1995 yaitu memberikan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan 

pembelajaran. Dan UUD RI No. 20 tahun 2003 untuk memberikan 

pendidikan khusus bagi warga yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual atau sosial. 

Selanjunya dalam proses belajar anak tuna netra di Panti Asuhan 

Tuna Netra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo sudah sesuai dengan makna 

belajar sesungguhnya, yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan secara 

sungguh-sungguh, dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi 

yang dimiliki, mental serta dana, panca indera, otak dan anggota tubuh 

yang lainnya, serta aspek-aspek lainnya seperti intelegensi, bakat, 

motivasi, minat dan sebagainnya. 

Anak yang mengalami kelainan visual memiliki profil 

perkembangan yang berbeda dari individu normal. Individu normal yang 

memiliki daya pengelihatan atau visual yang normal dapat bergerak 

dengan bebas, tidak demikian halnya dengan individu yang berkelainan 
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visual, baik yang disebut law vision atau daya visual rendah ataupun blind 

atau mereka buta karena mereka tidak dapat bergerak dengan bebas. 

Keadaan ini mempengaruhi profil perkembangan khusus.55 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dideskripsikan pada 

bab sebelumnya maka peran teman sebaya sangatlah penting dalam 

kehidupan sehari-hari anak tuna netra. Mulai dari memenuhi kebutuhan 

sehari-hari sampai kebutuhan belajar anak tuna netra. Dari anak tuna netra 

bangun tidur hingga tidur kembali tak lepas dari peran teman sebaya. 

Peran teman sebaya dalam proses belajar bagi anak tuna netra 

dapat bedakan menjadi dua yaitu pendampingan di panti asuhan dan 

pendampingan disekolah. Sebenarnya proses pendampingan belajar anak 

tuna netra di panti asuhan dan di sekolah tak jauh berbeda. Ada pun peran 

teman sebaya dalam proses belaar anak tuna netra adalah sebagai berikut: 

1. Peran teman sebaya terhadap anak tuna netra di panti asuhan 

Di panti asuhan, pendampingan teman sebaya dalam kehidupa 

sehari-hari terhadap anak tunanetra adalah menunjukkan maupun 

menuntun anak tuna netra ke tempat yang diinginkan seperti ke masjid, 

ke kamar mandi, ke dapur, menemani anak tuna netra yang ingin 

bepergian ke luar panti asuhan, membiasakan anak tuna netra untuk 

mempersiapkan seragam sekolah dan jadwal sekolah sehingga mampu 

mandiri sendiri.  
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Peran teman sebaya yang lain adalah dalam membantu 

menyelesaikan pekerjaan rumah anak tuna netra. Cara pendampingan 

teman sebaya yaitu dengan membacakan soal-soal kemudian anak tuna 

netra menjawabnya. Jika tugas itu berbentuk esai maka teman sebaya 

membantu dengan cara menuliskan jawaban yang telah dijawab pada 

buku tugas anak tuna netra. 

Selain pekerjaan rumah berupa soal esai ada lagi beberapa tugas 

dalam entuk makalah. Peran teman sebaya adalah dengan cara anak 

awas menuliskan atau mengetik pada sebuah laptop atas dasar dari ide-

ide anak tuna netra. Tugas paling sulit bagi anak tuna netra disini adalah 

tidak membuatkan makalah atas pemikiran anak awas sendiri, maka 

anak tuna netra mencoba untuk membuka dengan memberikan suatu 

rangsangan agar anak tuna netra mampu menciptakan ide-ide yang akan 

dijadikan sebuah makalah. 

Pengaruh teman sebaya di panti asuhan sangatlah besar bagi anak 

tuna netra. Bukan hanya antara anak normal dengan anak non tuna netra 

melainkan antara anak tuna netra pun ini saling berinteraksi dalam 

proses balajar mereka. Mereka saling membantu dan berdiskusi 

mengenai materi-materi yang sudah dipelajari disekolah maupun materi 

yang sulit untuk difahami. Dalam sebuah kelompok belajar yang 

diadakan di panti asuhan terlihat interaksi antara anak tuna netra dalam 

belajar terdapat anak tuna netra yang saling mengungkapkan beberapa 

meteri yang belum difahami maupun materi yang sudah difahami. 
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2. Peran teman sebaya disekolah 

Peran teman sebaya selain mendampingi anak tuna netra di panti 

asuhan yaitu juga mendampingi proses belajar anak tuna netra di 

sekolah. Pendampingan belajar bagi anak tuna netra disekolah adalah 

dimulai dari panti asuhan yaitu menuntun dan menunjukkan tempat 

duduk bagi anak tuna netra. 

Sesampainya di kelas, pendampingan teman sebaya terhadap anak 

tuna netra dimulai dari sini. Mula-mula ketika guru menjelaskan suatu 

materi terhadap murid-muridnya kemudian anak tuna netra sedikit 

kebingungan untuk memahami suatu materi yang dijelaskan maka 

teman sebaya berusaha menjalaskan materi yang telah disampaikan oleh 

guru semampu dan sebisa anak tuna netra. 

Jika ada sebuah tugas untuk mengegerakan LKS oleh guru dan 

ahrus diselesaikan dan dikumpulkan pada hari itu juga, seperti 

pendampingan di panti asuhan yaitu teman sebaya membacakan soal 

dan anak tuna netra yang menawab kemudian anak awas menuliskan di 

buku tugas anak tuna netra. Ketika mereka, anak tuna netra dan teman 

sebaya merasa kesulitan dan kebingungan dalam menawab sebuah 

pertanyaan maka anak awas sebagai teman sebaya tersebut memggil 

guru dan memintanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari 

sebuah soal yang ditanyakan tersebut. 



60 
 

 

B. Analisa Kesulitan dan Solusi yang Dihadapi Teman Sebaya dalam 

Proses Belajar bagi Anak Tuna Netra  pada Mata Pelajaran PAI di 

Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari sebuah 

permasalahan, sama seperti halnya dengan peran sebaya dalam 

pendampingan belajar anak tuna netra juga tak lepas dari kendala-kendalah 

yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh teman sebaya. Kendala-kendala 

dan solusi yang dihadapi teman sebaya dalam proses belajar anak tuna 

netra adalah sebagai berikut: 

1. Perbedaan jurusan 

Perbedaan jurusan di sini menyebabkan terkendalanyanya peran 

teman sebaya dalam proses belajar anak tuna netra, anak awas sebagai 

teman sebaya memiliki jurusan IPA dana nak tuna netra memiliki 

jurusan IPS, kesulitannya adalah berbedaan beberapa meteri yang 

diajarkan dalam jurusan masing-masing. ketika anak tuna  netra tidak 

memahami sebuah materi kemudian bertanya kepada teman sebaya dan 

materi yang ditanyakan tersebut tidak diajarkan pada jurusan teman 

sebaya maka teman sebaya tersebut menjawab dan mencoba 

menjelasklan semampu dan sebisa atas sepengetahuan teman sebaya 

tersebut. 

Solusi dalam masalah ini adalah ketika anak tuna netra masih 

belum mampu memehami apa yang telah dijelaskan teman sebaya 

makan teman sebaya mencoba membawa anak tuna netra kepada 
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teman-teman yang lainnya yang satu jurusan kemusdian mengajak 

mereka untuk berdisakusi memecahkan masalah atau materi yang 

belum difahami anak tuna netra, sehingga mereka akan sama-sama 

faham dan mengerti suatu materi yang belum jelas tersebut. 

2. Menjelaskan dan menggambarkan suatu keadaan 

Kesulitan lain yang dialami teman sebaya adalah menggambarkan 

suatu keadaan terhadap anak tuna netra. Yang menjadikan kendala 

disini adalah teman sebaya belum pernah mengalami sebuah peristiwa 

kemudian dituntut unuk menjelaskan dan menggambarkan kedalam 

imajinasi anak tuna netra. 

Dalam sebuah permasalahan ketika ada suatu materi haji anak tuna 

netra menanyakan tentang materi thowaf, teman sebaya mampu 

menjelaskan pengertian thowaf atas dasar dari teori-teori yang telah dia 

fashami sebelumya. Namun ketika anak tuna netra menanyakan tentang 

masjidil haram dan ka’bah maka teman sebaya merasa kesulitan dalam 

menjelaskan karena belum pernak ke masjidil haram dan meilihat 

ka’bah secara langsung. 

Solusi dari permasalahan diatas adalah anak awas sebagai teman 

sebaya mencoba menanyakan dan menceritakan permasalahan yang 

dialami kepada guru pengurus maupun pengasuh di panti asuhan. Guru, 

pengurus, maupun pengasuh akan menyediakan sebuah replika masjidil 

haram beserta ka’bah didalamnya. Sembari menjelaskan guru, pengurus 



62 
 

 

maupun pengasuh tersebut memegang tangan anak tuna netra dan 

mengarahkan untuk meraba-raba dari replika tersebut. 

3. Berhitung  

Kesulitan di sini hampir sama dengan kesulitan sebelumya yaitu 

kesulitan menjelaskan dan mengajari bagaimana cara menghitung. 

Permasalahannya ketika ada sebuah materi zakat dan pembagianya. 

Teman sebaya yang memiliki kurang mampunya dalam materi 

matematika atau kurang menyukai materi matematika merasa kesulitan 

mengajari cara menghitung pembagian zakat tersebut. 

Maka solusinya adalah meminta bantuan terhadap teman-teman 

yang lainnya untuk menjelaskan kepa anak tuna netra tersebut. Jika 

anak tuna netra belum memahami bagaimana cara menghitung tersebut 

maka anak awas sebagai teman sebya tersebut menyerahkannya kepada 

guru, pengurus maupun pengasuh untuk mengajari cara menghitung dan 

membagi zakat kepada anak tuna netra. 

4. Kurang mampu membaca huruf braile 

Kendala ini adalah kendala yang sering dialami teman sebya dalam 

pendampingan belajar anak tuna netra. Ketika anak tuna netra 

menanyakan sesuatu yang ia baca dari buku dalam bentuk huruf braile 

dana anak awas sebagai teman sebaya tersebut tidak mempu mampu 

membaca huruf braile juga tidak memahami maksud yang ditanyakan 

anak tunanetra maka anak awas meminta tolong kepada anak awas yang 

lainnya untuk membacakan kemudia kemudia jika anak awas mampu 
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mejelaskan maka anak awas tersebut menjelaskan maksud dari 

pertanyaan anak tuna netra tersebut. 

Jika anak tuna netra masih belum memahami materi tersebut maka 

anak teman sebya meminta tolong kepada teman-temannya, guru, 

pengurus, maupun pengasuh untuk menjelaskan sehingga mereka teman 

sebaya anak tuna netra sama-sama memahami materi yang tidak mereka 

fahami. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan analisis data tentang peran teman 

sebaya dalam proses belajar anak tuna netra pada mata pelajaran PAI di 

Panti Asuhan Tuna Netra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran teman sebaya dalam proses belajar bagi anak tuna netra di panti 

asuhan tuna netra terpadu ‘aisyiyah ponorogo dalam mencapai hasil 

belajar yang memuaskan pada mata pelajaran PAI adalah sebagai 

berikut: 

a) Menunjukkan maupun menuntun anak tuna netra ke tempat yang 

diinginkan seperti ke masjid, ke kamar mandi, ke dapur dan tempat-

tempat yang lain sebagainya. 

b) Membiasakan anak tuna netra untuk mempersiapkan seragam 

sekolah dan jadwal sekolah sehingga mampu mandiri sendiri.  

c) Membantu menyelesaikan pekerjaan rumah maupun tugas-tugas 

yang lain bagi anak tuna netra, dengan cara teman sebaya 

membacakan soal dan anak tuna netra menjawab soal. 

d) Menuliskan jawaban pada buku tugas anak tuna netra untuk 

dikumpulkan kepada guru. 
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e) Membaca serta menjelaskan apa yang telah guru tulis di papan tulis 

maupun suatu materi PAI yang belum anak tuna netra fahami pada 

buku. 

2. Analisa kendala dan solusi yang dihadapi teman sebaya dalam proses 

belajar bagi anak tuna netra dalam mencapai hasil belajar yang 

memuaskan pada mata pelajaran PAI, adapun kendala dan solusi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Perbedaan jurusan, perbedaan jurusan di sini menyebabkan 

terkendalanya peran teman sebaya dalam proses belajar anak tuna 

netra, anak awas sebagai teman sebaya memiliki jurusan IPA dan 

anak tuna netra memiliki jurusan IPS. Perbedaan jurusan ini 

menyebabkan beberapa mata pelajaran tidak saling diajarkan di 

masing-masing jurusan. Solusi dari kendala tersebut adalah 

menjawab dan mencoba menjelasklan semampu dan sebisa atas 

sepengetahuan teman sebaya tersebut. Kalau pun anak tuna netra 

masih belum memahami maka teman sebaya meminta tolong 

kepada teman-temannya, guru, pengasuh maupun pengurus panti 

untuk menjelaskan. 

b) Menjelaskan dan menggambarkan suatu keadaan, kesulitanm ini 

adalah ketika anak tuna netra menanyakan suatu hal namun anak 

awas yang sebagai teman sebaya tersebut kurang mampu 

menjelaskan maupun menggambarkan suatu keadaan kedalam 

imajinasi anak tuna netra. Maka solusi tersebut adalah dengan 
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carateman sebaya meminta bantuan kepada guru, pengasuh maupun 

pengurus panti untum menjelaskan kemudian menyediakan replika 

suatu keadaan dan anak tuna netra meraba-raba replika tersebut. 

c) Berhitung, kendala ini disebabkan karena beberapa teman sebaya 

kurang menyukainya ilu matematika sehingga kurang mampunya 

untuk menjelaskan cara menghitung kepada anak tuna netra. Solusi 

dari permasalahan ini adalah dengan cara meminta bantuan kepada 

teman-teman yang lain untuk mengajari anak tuna netra belajar 

menghitung dan sekalian anak awas tersebut juga belajar kepada 

teman-temannya yang lain. 

d) kurang mampuannya membaca huruf braile, masalah ini adalah 

masalah yang sering dialami di panti asuhan. Beberapa dari teman 

sebaya belum mampu menguasai serta membaca huruf braile. 

Teman sebaya mengalami kesulitan ketika anak tuna netra 

menanyakan sesuatu yang ada pada buku dalam bentuk huruf braile 

klarena kurang mampu membaca huruf braile. Solusi dari kendala 

ini adalah dengan meminta bantuan kepada anak-anak yang lain 

yang mampu membaca huruf braile, serta bagi anak awas sebagai 

teman sebaya berusaha belaar agar mampu membaca huruf braile. 

B. Saran 

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka 

peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi teman sebaya 

Bagi teman sebaya berperan penting dalam proses berlajar anak tuna 

netra. Tidak hanya dalam proses belajarnya namun peran teman sebaya 

mencakup pada pendampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

anak tuna netra sehingga tercapainnya tujuan hasil belajar yang 

memuaskan bagi anak tuna netra. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya untuk mencari sumber referensi lain dalam 

membentuk kepribadian islami serta membangun semangat belajar 

bagi anak tuna netra. Peneliti juga berharap untuk meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi proses belajar anak tuna netra serta solusi-

solusinya. 
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