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ABSTRAK 

 

Zahirah, Putri. 2022. Analisis Aksesibilitas Pendidikan Agama Islam Untuk 

Mahasiswa Tunanetra di Universitas Brawijaya. Skripsi, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 

Malang. Pembimbing 1: Dr. Eko Setiawan, M.Pd. Pembimbing 2: Dr. Atika 

Zuhrotus Sufiyana, M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Aksesibilitas, Hambatan, Sikap dan Pemahaman 

Pendidikan merupakan hak bagi semua orang, tak terkecuali bagi anak yang 

berkebutuhan khusus (disabilitas), salah satu hal yang terpenting saat menjalankan 

pendidikan adalah kemudahan akses. Terbatasnya akses pendidikan ke perguruan 

tinggi bagi penyandang disabilitas, menyebabkan kurang dari satu persen 

penyandang disabilitas mempunyai ijazah S1. Di Indonesia, model pendidikan bagi 

penyandang disabilitas masih secara segregatif yaitu dengan memberikan 

pendidikan secara khusus melalui sekolah luar biasa atau sekolah asrama. Model 

seperti ini memisahkan para difabel dengan non-difabel di lingkungan yang 

berbeda, sehingga setelah selesai masa studi para penyandang disabilitas masih 

kurang siap untuk membaur dengan lingkungan. Maka dari itu perlu adanya 

perubahan dari pendidikan yang segregatif menuju pendidikan yang inklusif. 

Namun,  ada kekhawatiran tentang sarana dan prasarana serta sumber daya manusia 

untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas yang membuat konsep itu sulit 

untuk terealisai. Maka dari itu perlu adanya patokan untuk pengelolaan sarpras 

lembaga yang tepat untuk menunjang aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang 

disabilitas khususnya pada mahasiswa tunanetra. Dari permasalahan tersebut, 

peneliti akan membahas seputar aksesibilitas mahasiswa tunanetra dalam mengikuti 

perkuliahan PAI, hambatan aksesibilitas tunanetra dalam mengikuti perkuliahan 

PAI, serta sikap dan pemahaman mahasiwa tunanetra terhadap pra dan pasca 
perkuliahan PAI. Penelitian yang dilakukan di Universitas Brawijaya ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan fenomenologi,  

teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan dokumnetasi. 

Dimana jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Partisipan dalam 

penelitian ini adalah  Koordinator Layanan Digitalisasi PLD UB dan Mahasiswa 

Tunanetra.  

Aksesibilitas yang disediakan oleh Pusat Layanan Disabilitas dapat 

digambarkan seperti penyediaan volunteer, media seperti screen reader dan NVDA, 

layanan digitalisasi buku, tongkat, guiding block, serta Al-Qur’an Braille.Untuk 

hambatan yang dialami oleh mahasiswa tunanetra tidak terlalu signifikan. Untuk 

pra, saat, dan pasca pembelajaran PAI, mahasiswa tunanetra terbilang aktif, karena 

prtisipan telah menyiapkan apa apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran. 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian   

Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (BPK, 2003). 

Pendidikan merupakan hak bagi semua orang, tak terkecuali bagi 

anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas), mereka berhak atas 

pendidikan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya. Selain itu tak 

kalah pentingnya  perlu dibarengi dengan Pendidikan Agama Islam agar 

seimbang, dimana agama sebagai fondasi yang dapat membentuk taqwa, 

moral, memberi rambu-rambu dalam hidup, dan sebagainya.  

Salah satu hal yang terpenting saat menjalankan pendidikan adalah 

kemudahan akses bagi mahasiswa disabilitas, hal ini sebagai ikhtiar dalam 

merealisasikan sebuah konsep jaminan/usaha untuk mewujudkan 

pembangunan inklusif bagi seluruh warga negara agar mendapatkan hak 

pendidikan secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dalam hal ini, dapat kita 

teliti lebih lanjut terkait disabilitas visual/ tunanetra. 

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) mendefinisikan tunanetra 

adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) 
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hingga yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu 

menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 

12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata 

(USD, 2018).  

Berkaitan dengan konteks penelitian diatas, permasalahan seputar 

aksesibilitas pernah dibahas oleh Libriyanti (2015) dalam artikel 

“Aksesibilitas Pendidikan Agama Islam Bagi Peserta Didik Muslim Tingkat 

SMA/K di Kabupaten Klungkung Bali”. Dalam penelitian tersebut 

didapatkan potret aksesibilitas Pendidikan Agama Islam dalam realitas 

daerah minoritas, dimana terdapat sekolah yang menyediakan aksesibilitas 

Pendidikan Agama Islam, sekolah yang menyediakan aksesibilitas namun 

tidak sepenuhnya, dan sekolah yang tidak menyedikan aksesibilitas. Hal ini 

dilatarbelakangi keberagaman masyarakat Kabupaten Klungkung serta 

kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, 

adapun faktor yang menjadi penghambat aksesibilitas Pendidikan Agama 

Islam bagi peserta didik Islam adalah rendahnya komitmen sekolah dan 

pemerintah daerah terhadap Pendidikan Agama Islam, terbatasnya sumber 

daya tenaga pendidik Agama Islam, rendahnya kesadaran dan kehadiran 

peserta didik muslim pada Pendidikan Agama Islam, dan daya dukung lahan 

dan fasilitas pembelajaran yang minim dikarenakan umat muslim sebagai 

salah satu kelompok minoritas. 

  Adapun review selanjutnya berasal dari penelitian Rukmana (2013) 

yang berjudul “Problematika Mahasiswa Tunanetra Dalam Mengikuti 

Perkuliahan PAI di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
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Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut didapati ada beberapa problem 

yang dihadapi mahasiswa tunanetra saat perkuliahan, diantaranya kesulitan 

dalam mencari referensi, kesulitan dalam menulis huruf arab di papan tulis, 

kurangnya interaksi dari dosen kepada nahasiswa tunanetra, adanya diskusi 

kelompok kecil, tata letak kelas yang kurang strategis, ketidaktauan dosen 

bawa di kelas tersebut terdapat mahasiswa tunanetra, kurangnya kepedulian 

dari teman sejawat, serta suasana bising saat perkuliahan berlangsung. Jika 

dilihat dari mahasiswa tunanetra sendiri, problematika juga disebabkan oleh 

kurang aktifnya mahasiswa tunanetra itu sendiri, kurangnya hafalan Al-

Qur’an serta Hadits, adanya rasa malu untuk menunjukkan  identitasnya, 

tidak adanya sosialisasi dari pihak fakultas bahwasannya ada mahasiswa 

tunanetra di kelas yang akan diampu, serta adanya kebijakan dari pihak 

fakultas yang kurang menguntungkan mahasiswa tunanetra. 

Akibat terbatasnya akses pendidikan ke perguruan tinggi bagi 

penyandang disabilitas, maka kurang dari satu persen penyandang 

disabilitas mempunyai ijazah S1. Di Indonesia, model pendidikan bagi 

penyandang disabilitas masih secara segregatif yaitu dengan memberikan 

pendidikan secara khusus melalui sekolah luar biasa atau sekolah asrama. 

Model seperti ini memisahkan para difabel dengan non-difabel di 

lingkungan yang berbeda, sehingga setelah selesai masa studi para 

penyandang disabilitas masih kurang siap untuk membaur dengan 

lingkungan. Akses menuju perguruan tinggi juga sulit ditembus oleh para 

penyandang disabilitas karena adanya persyaratan untuk masuk perguruan 

tinggi yang berbunyi “tidak memiliki cacat tubuh”. Hal ini juga terjadi di 
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Universitas Brawijaya yang sebelumnya tidak ada sarana prasarana yang 

bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Pengetahuan masyarakat 

Brawijaya juga masih sedikit tentang isu-isu disabilitas, padahal salah satu 

filosofi identitas Universitas Brawijaya yang tertuang dalam lambang dan 

logo Universitas Brawijaya, yaitu dinamis, universal, dan keadilan. 

Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijawa (PLD UB) 

didirikan untuk menfasilitasi kebutuhan khusus mahasiswa penyandang 

disabilitas dalam kegiatan akademik, seperti menyediakan penerjemah 

bahasa isyarat, mengadakan pelatihan pengarusutamaan disabilitas 

(disability mainstreaming/disability awareness) untuk tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan, merekrut dan melatih pendamping mahasiswa 

penyandang disabilitas, serta mengadakan pelatihan pengajaran di dalam 

kelas yang ramah penyandang disabilitas. Selain itu, PLD UB juga memiliki 

fungsi sebagai pusat kajian tentang isu – isu disabilitas. 

Penelitian ini sangat penting, agar dapat menemukan titik temu 

aksesibilitas layanan yang efektif dan efisien yang dapat disebarluaskan. 

Hal ini dapat menekan  eksklusivitas dalam lingkungan pendidikan maupun 

publik, masyarakat Indonesia lebih peka dan peduli terhadap kesetaraan hak 

sehingga tidak lagi membeda-bedakan antara penyandang disabilitas dan 

masyarakat umum lainnya. 

Menimbang dari pentingnya penelitian terkait permasalahan diatas, 

peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Aksesibilitas Pendidikan 

Agama Islam di Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya”. 
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B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana aksesibilitas mahasiswa tunanetra dalam mengikuti 

perkuliahan PAI? 

2. Bagaimana sikap mahasiwa tunanetra dalam perkuliahan PAI? 

3. Bagaimana pemahaman mahasiswa tunanetra terhadap perkuliahan 

PAI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada fokus masalah di atas, maka penelitian dilakukan dengan 

tujuan : 

1. Untuk mengetahui dan memahami aksesibilitas mahasiswa tunanetra 

dalam mengikuti perkuliahan PAI 

2. Untuk mengetahui dan memahami sikap mahasiwa tunanetra dalam 

perkuliahan PAI 

3. Untuk mengetahui dan memahami pemahaman mahasiswa tunanetra 

terhadap perkuliahan PAI 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dapat menemukan titik temu aksesibitlitas layanan yang efektif dan 

efisien yang dapat disebarluaskan 

1.  Manfaat secara teoritis 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan 

pengelolaan sarpras lembaga yang belum memiliki akses bagi 

penyandang disabilitas. 
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2.  Manfaat secara praktis 

a. Lembaga 

Dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan untuk 

pengelolaan sarpras lembaga yang tepat untuk menunjang 

aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas khususnya 

pada mahasiswa tunanetra. 

b. Dosen 

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang hak 

aksesibilitas yang didapatkan mahasiswa tunanetra dalam 

mengikuti peruliahan PAI. 

c. Mahasiswa 

Dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan yang nantinya 

dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang dapat digunakan 

untuk membantu mahasiswa tunanetra dalam mengikuti 

perkuliahan PAI. 

d. Penulis 

Dapat menabah pengetahuan dan pengalaman peneliti, disamping 

itu peneliti dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut jika 

dihadapkan pada suatu permasalahan yang sama. 
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E. Definisi Operasional 

1. Analisis  

Analisis adalah penguraian atas suatu pokok permasalahan yang 

nantinya diuraikan agar mendapat pemahaman secara menyeluruh dan 

mendetail. 

2. Aksesibilitas Pendidikan Agama Islam 

Aksesibilitas Pendidikan Agama Islam adalah segala sesuatu yang 

disediakan guna memberikan kenyamanan dan kemudahan aktivitas 

dalam mendapatkan Pendidikan Agama Islam.  

3. Mahasiswa Tunanetra 

Mahasiswa tunanetra adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar 

pada suatu perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan dalam 

penglihatannya sampai yang tidak dapat melihat (buta). 

4. Pusat Layanan Disabilitas. 

Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PLD UB) adalah 

sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat penelitian tentang isu-isu 

disabilitas dan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas di 

Universitas Brawijaya. PLD UB didirikan pada 19 Maret 2012 yang 

dilatar belakangi oleh keadaan dimana tidak adanya akses perguruan 

tinggi untuk penyandang disabilitas.



  64 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada 

BAB I, maka jawaban dari rumusan masalah dan juga simpulan dari 

penelitian tentang “Aksesibilitas Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa 

Tunanetra di Universitas Brawijaya” antara lain : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya layanan aksesibilitas yang 

disediakan oleh Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya untuk 

perkuliahan PAI seperti penyediaan volunteer untuk membantu 

mahasiswa tunanetra mengejar ketertinggalan materi yang disampaikan 

dosen, membacakan tulisan yang berada di papan tulis, dan pengenalan 

tata letak kelas. Ada juga media seperti screen reader, NVDA, layanan 

digitalisasi buku, tongkat, guiding block, serta Al-Qur’an Braille. 

2. Hasil penelitian 2 menunjukkan hambatan yang dialami mahasiswa 

tunanetra tidak terlalu signifikan, karena partisipan sendiri mengalami 

kondisi low vision. Jadi, partisipan masih bisa melihat namun disituasi 

tertentu seperti membaca tulisan dengan font kurang dari 14pt, membaca 

tulisan di papan tulis, membaca dan meulis huruf arab, serta saat 

mengerjakan UTS dan UAS partisipan sedikit merasa kesulitan. 

3. Hasil penelitian ke 3 bahawasannya untuk pra, saat, dan pasca 

pembelajaran PAI, mahasiswa tunanetra terbilang aktif, karena prtisipan 
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telah menyiapkan apa apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran, 

semisal Al-Qur’an Braille sendiri walaupun sudah disediakan juga oleh 

PLD, materi-materi yang akses untuk tunanetra dan lain sebagainya. Untuk 

saat pembelajaran, karena masih semester awal, mahasiswa membutuhkan 

pendamping/volunteer yang fungsinya untuk membantu mahasiswa 

tunanetra untuk mengulang materi yang tertinggal, membantu 

membacakan materi yang ditulis di papan tulis, pengenalan tata letak kelas 

lebih lanjut.  

 

B. Saran 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil berupa beberapa 

saran yang bisa diberikan kepada lingkungan akademis serta partisipan. 

Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Lembaga 

Membuat kebijakan yang membantu/memberikan peluang lebih 

kepada mahasiswa disabililtas terutama disabilitas netra, menganggarkan 

dana untuk aksesibilitas mahasiswa disabilitas, terutama tunanetra. 

2. Dosen 

Interaksi intens dengan mahasiswa disabilitas terutama tunanetra 

agar dapat mengetahui karakteristiknya. Senantiasa berkreasi menciptakan 

metode yang tepat di kelas inklusif. 

3. Mahasiswa 
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Dengan adanya akses yang telah disedikan, harapannya mahasiswa 

tunanetra dapat mendapatkan tujuan pembelajaran pendidikan agama 

Islam agar meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

4. Penulis 

Penulis berharap akan adanya penelitian lanjutan mengenai 

aksesibilitas yang diteliti ini agar dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

lembaga bersangkutan. Penulis menyadari penelitian ini masih terdapat 

kekurangan dalam teknis wawancara maupun observasi, kedepannya 

peneliti berharap dapat memperjelas makna dari hasil penelitian ini.  
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