
 

 

ABSTRAK  

Bintang Arjuna. Bimbingan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Ibadah Pada 

Anak Penyandang Cacat (penelitian di balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat 

(BRSPC) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Raya Cibabat No. 331 

Ciababat – Cimahi).  

 Islam merupakan sebuah ajaran yang mengatur pola kehidupan manusia 

untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat yang disampaikan melalui dakwah 

untuk mengajak seseorang kejalan yang benar. Para anak penyandang cacat 

merupakan objek dakwah yang harus mendapat perhatian dari para pelaku dakwah 

karena memiliki derajat yang sama dengan manusia normal disisi Allah SWT. 

 Tujuan penelitian mengetahui proses pelaksanaan bimbingan agama islam 

terhadap anak penyandang cacat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat 

(BRSPC) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Raya Cibabat No. 331 

Ciababat – Cimahi yang berorientasi pada metode, materi, dan media yang digunakan 

serta mengetahui faktor penunjang dan penghambat juga kesuksesan yang dicapai 

dari bimbingan tersebut. 

 Penelitian ini berdasarkan pendekatan alternatif, normatif yang dilakukan 

dengan menggunakan deskriptif yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah 

yang ada pada masa sekarang yaitu yang terjadi pada lokasi yang menggunakan 

beberapa teknik, wawancara, hasil wawancara tersebut dianalisis dan digambarkan 

tertulis sesuai dengan bahasa saya teliti yang didapatkan dilokasi tersebut. 

 Penelitian bertolak pada pemikiran bahwa bimbingan agama islam 

khususnya dalam meningkatkan ibadah pada anak penyandang cacat merupakan 

proses katalisasi kebebesan manusia dari segala ketidaksadaran menuju kepada 

kesadaran yang berdimensi ilahiyah baik bagi orang normal maupun orang yang 

memiliki kelainan. 

 Hasil penelitian mengindikasikan bahwa metode yang digunakan dalam 

bimbingan agama dalam meningkatkan ibadah di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Cacat (BRSPC)  adalah metode ceramah tanya jawab dan demonstrasi. 

Media yang digunakan adalah fasilitas yang ada seperti mushola, al-Quran, papan 

tulis, spidol, meja, dan kursi. Materi yang disampaikan dalm bimbingan adalah 

keimanan ibadah sholat, baca tulis Quran, dan do’a. Keberhasilan yang dicapai di 

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (BRSPC) Alhamdulillah sebagian besar 

anak bisa dipahami, Seperti ibadah sholat, baca tulis Quran, dan do’a dan hanya 

sebagaian kecil yang tidak memahami. 


