
Motivasi Penyandang Tunanetra Dalam 

Bersosialisasi di Lingkungan RSCN Malang 

 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Rizkia Mufida Marwa 

NIM : 09410002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

2014 



Motivasi Penyandang  TunaNetra Dalam 

Bersosialisasi di Lingkungan RSCN Malang 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Univesitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperolah Gelar Sarjana Psikologi (S. Psi) 

 

 

Oleh: 

Rizkia Mufida Marwa 

NIM : 09410002 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

2014 



HALAMAN PERSETUJUAN 

MotivasiPenyandangTunaNetraDalamBersosialisasi di Lingkungan RSCN Malang 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

RizkiaMufidaMarwa 

NIM : 09410002 

 

TelahDisetujuiOleh: 

Dosenpembimbing,  

H. ArisYuanaYusuf,Lc. MA 

 

 

NIP. 19730709 200003 1 002 

 

Tanggal30 Agustus 2014 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

 

 

Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag 

NIP: 19730710 200003 1 002 



MotivasiPenyandangTunaNetraDalamBersosialisasi di Lingkungan RSCN Malang 

SKRIPSI 

Oleh: 

Rizkia Mufida Marwa 

NIM : 09410002 

 

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan 

Dalam Memperolah Gelar Sarjana Psikologi (S. Psi) 

 

Tanggal 30 Agustus 2014 

 SUSUNAN DEWAN PENGUJI    TANDA TANGAN 

  

1. Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si   (   ) 

   (Ketua Penguji)                      NIP. 19760512 2003121004 

 

2. Aris Yuana Yusuf, Lc,MA  (    ) 

 (Sekretaris/Penguji)   NIP. 197307092000031002 

 

 

3. Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I   (           ) 

(PengujiUtama)    NIP. 195507171982031005 

 

Mengesahkan 

DekanFakultasPsikologi 
 

 

 

 

Dr. H.M. LutfiMustofa, M.Ag 

NIP. 197307102000031002 



      

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang  bertandatangan  di bawah ini: 

Nama  : RIZKIA  MUFIDA  MARWA 

NIM  : 09410002 

Fakultas : Psikologi 

Judul : Motivasi Penyandang Tunanetra Dalam Bersosialisasi Di Lingkungan  RSCN Malang. 

 Menyatakan bahwa skripsi tersebut adalah karya saya sendiri dan bukan karya orang lain, baik 

sebagian  maupun keseluruhan,  kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. 

 

 Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, 

saya siap menerima sanksi akademis. 

 

 

 

 

Malang 30Agustus 2014 

Yang  Menyatakan, 

 

 

RIZKIA  MUFIDA  MARWA 

 



MOTTO 

 

HIDUP TAK PERNAH LEPAS DARI MASALAH, KARENA MASALAH 

ADALAH SALAH SATU CARA TUHAN MENJADIKAN PRIBADI 

YANG LEBIH KUAT DAN DEWASA. 

JANGAN BERHENTI BERHARAP TUK YANG TERBAIK. 

PERSIAPKAN DIRI TUK YANG TERBURUK. DAN TERIMA APAPUN 

YANG TUHAN BERIKAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN 

Dengan ketulusan hati kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mewarnai 

hari-hariku di sepanjang perjalanan hidupku. 

Aku Persembahkan Karya ini untuk Bapakku H. Arkam dan mamaku Sa’yatun HAQ trima kasih atas 

doa dan perjuangannya hingga kuliyah ini dapat terselesaikan dengan baik, dari kalian yang tiada 

henti memberikan  kasih sayang, cinta dan do’a-do’anya yang dapat menguatkan segala langkah 

dalam hidupku. Cucuran keringat dan air mata dalam penyusunan karya sederhana ini belum mampu 

dan tak lupa pula ku ucapkan terimakasih untuk ayahku yang telah mengajariku mengenal arti 

kedewasaan walaupun tak bisa bersamamu dari kecil sampai saat ini 

menggantikan pengorbanan kalian. Namun kususun  berdasarkan rasa cinta dan hormatku yang tak 

ingin mengecewakan kalian. 

Abah  Azhar HAQ dan mamak JAMI’AH  dan tak lupa pula abang-abangku FU’AD KAUTSAR dan 

AHSANI TAQWIM dengan kebesaran hatinya yang tak tertandingi, kalian  adalah  motivasi aku 

kuliah. Semoga  Allah  senantiasa meridhoi  tiap langkah kita. Tak lupa  pula  kakakku  PATHUR 

ROSPI yang telah menjadi inspirasikku selama ini, adik IMAM WISNU TAQWIM DAN SRI UTAMI 

sebagai  malaikat kecilQ  yang  telah  lama kunanti-nanti, memberikan warna baru dg kebahagiaan 

dalam hidup keluargaQ nanti.  

Untuk seseorang yang selalu memarahiku jikalau aku malah terima kasih telah mengisi hatiku dan 

mencintaiku slalu 

Untuk keluarga besarku yang tak bisa ku sebutkan satu per satu, makasih atas doa dan dukungannya 

selama ini.   



Guru-gurukutersayang yang mengajarikudarikecilsampaisekarang, makasihatas transfer ilmu yang 

telahdiberikandengantulusdanikhlas.   

Untuk sahabat2 PMII, dan teman2 Psikologi Bersama dengan kalian menciptakan banyak falsafah 

persahabatan. Dan yang 

Dan taklupa pula teman-teankost yang selalumenemanisaatsukadanduka, 

mendengarkankeluhkesahkuterimakasitukmbakuun, titin, danfitri, love u all 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Puji Syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-NYA. 

Sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul Motivasi 

Penyandang TunaNetra Dalam Bersosialisasi di Lingkungan RSCN Malang 

Sholawat beserta salam tercurah selalu kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Revolusioner 

Islam, pembawarisalah Al-Qur’an “Al-Amien” sehingga kita masih bisa merasakan betapa “Dinul Islam” 

benar-benar agama yang terbaik di dunia dan merupakan kekuatan sentral dari pada pergerakan nalar dan 

fikiran untuk bisa menjadi muslim muslimah  yang  kaffah. 

Bukan hal yang mudah bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akan tetapi 

berkat Rahmat Allah dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Oleh karena itu penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ayahanda H. Arkam dan Ibunda Sa’yatun HAQ tercinta yang telah memberikan kasih sayang 

tulusnya kepada penulis dan memberikan bimbingan serta memberikan dorongan baik berupa 

moril, materi ilmu ataupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga 

keperguruan tinggi ini. Semoga Allah selalu melindungi beliau dan membalas segala pengorbanan 

beliau. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang beserta staf rektoratnya yang selalu memberikan kesempatan dan pelayanan 

kepada penulis. 

3. H. ArisYuanaYusuf,Lc. Maselaku dosen pembimbing terima kasih telah meluangkan waktu di 

tengah  kesibukannya  untuk  membimbing dan  memberikan  banyak  ilmu  kepada  penulis. 



4. Siswa UPT  RSCN Malang yang telah membatu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini 

5. Seluruh Dosen Fakultas psikologi UIN Maliki Malang yang telah mendidik, membimbing serta 

mengajarkan tentang banyak hal kepada penulis selama proses belajar. 

6. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas psikologi UIN Maliki Malang terima kasih atas 

segala bantuannya. 

7. Terimakasih banyak untuk bapak Fathul Lubab dan bapak Mulyadi yang talah memberikan banyak 

ilmu kepada penulis. 

8. Semua teman-teman angkatan 2009 yang telah memberikan warna-warni pada masa kuliah di UIN 

Maliki Malang. 

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do’a, motivasi, bantuan 

secara perhatiannya yang tulus ikhlas. Semoga Allah SWT membalasnya dengan balsan  yang 

setimpal. Amin 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat 

terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan 

skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapa saja. 

WassalamualaikumWr.Wb 

 

       Malang, 30Agustus  2014 

       Penulis 

 

 

       Rizkia  Mufida   Marwa 



DEPARTEMEN AGAMA RI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Jl. Gajayana No.50 DinoyoTelp.(0341) 551354 Fax. (0341) 572533 Malang 

 

    BUKTI KONSULTASI 

NamaMahasiswa : RizkiaMufidaMarwa 

NIM    : 09410002 

DosenPembimbing : H. ArisYuanaYusuf , Lc.MA 

JudulSkripsi    : DeskripsiMotivasiPenyandangTunanetraDalambersosialisasi di Linggkungan 

RSCN Malang 

 

No Tanggal Konsultasi Tandatangan 

1 20 Oktober 2013 Konsultasi Proposal danjudul 1.  

2 26 November 2013 Konsultasi BAB I,II,III  2. 

3  23 Januari 2014 Revisi BAB I, II 3. 

4 12 februari2014 Revisi BAB II,III 4. 

5 06 Mei 2014 Revisi BAB II,III 5. 

6 20 Mei 2014 Seminar proposal 6. 

7 20 juni 2014 Revisi BAB II, III 7. 

8  12 julli 2014 Revisi BAB III  8. 

9 18 agustus 2014 Konsultasi BAB IV-V 9. 

10 25 agustus2014 Revisi BAB IV-V 10. 

11 30Agustus 2014 Refisi BAB IV,V, Abstrak 11. 

 

Malang, 26 Agustus 2014 

Mengetahui, 

DekanFakultasPsikologi    DosenPembimbing 

 

 
Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag  H.ArisYuana Yusuf, Lc, M.A 

NIP. 19730709 200003 1 002   NIP. 19730709 200003 1 002 

 



ABSTRAK 

Rizkia Mufida Marwa. 2014 Motivasi Penyandang Tunanetra Dalam Bersosialisasi di 

Lingkungan RSCN Malang.Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: H. ArisYuanaYusuf,Lc. MA 

Kata Kunci: Motivasi, Tunanetra, Sosialisasi, RSCN Malang 

Ketunanetraan seringkali menimbulkan rasa ketidakberdayaan pada orang yang 

mengalaminya. perasaan ketidak berdayaan ini akan menimbulkan rasa keputusasaan dan 

depresi, keputusasaan tersebut ditandai dengan munculnya peristiwa kehidupan yang negatif  

yang dipersepsi sebagai bersifat global, permanen dan di luar kontrol individu .Sebagai makhluk 

social, anak tunanetra merupakan bagian tidak terpisahkan dari kelompok masyarakat 

lingkungannya. Jika orang normal untuk menyatakan keberadaannya dilakukan lewat 

serangkaian aktivitas atau karya-karya yang dapat dihargai secara moril maupun materil oleh 

masyarakat lingkungannya. Hal ini sama juga menjadi keinginan para normal tidak berbeda 

dengan yang dirasakan anak tunanetra. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi dan kemampuan 

bersosialisasi penyandang tunanetra di RSCN Malang.Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, subyek penelitian ini berjumlah 3 orang penyandang tunanetra di lingkungan 

RSCN Malang. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, 

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa IG sangatlah patuh dengan aturan 

RSCN dan IG pun sangatlah mandiri dalam melakukan semua hal, IG pun sering bersosialisasi 

keluarl ingkungan RSCN sseperti sering jalan-jalan kepasar besar atau Malang plaza untuk 

mencari sesuatu yang dibutuhkan tanpa pengawasan pengurus RSCN. Cara bersosialisasi S 

kurang dan cara bermotivasinya pun sering takut salah dalam mengambil sikap, susah 



bersosialisasi dengan orang baru yang subjek S kenal. Sedangkan subjek H memiliki keinginan 

untuk bekerja sangat tinggi tanpa bergantung dari orang lain karena H sudahakan lulus dari 

RSCN dan keinginan untuk bersosialisasi dengan orang luar sangat bagus, Dalam bersosialisasi 

H sudah tidak minder lagi dengan keadaannya, subjek H pun sering berjalan-jalan sendiri 

ataupun dengan teman-teman sesama tunanetra keluar wilayah  RSCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Rizkia Mufida Marwa. 2014 Motivation of People with Visual Impairment in the Socializing 

Environment RSCN In Malang. Degree Thesis, Psichology Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Advisor :H. ArisYuanaYusuf,Lc. MA 

Keywords:  Motivation, Blindness, Socialization, RSCN Malang 

Blindness often creates a sense of powerlessness in the person experiencing it. This 

feeling of helplessness will lead to a sense of despair and depression, despair is marked by the 

appearance of negative life events that are perceived as global, permanent and beyond individual 

control. As social beings, blind children are an integral part of the community environment. If a 

normal person declare its existence or activity carried out through a series of works that can be 

appreciated by the community moral material environment. It is equally well be the normal 

desire is not different from the perceived blind children.  

The purpose of this study was to determine the motivation and ability of blind people to 

socialize in the RSCN Malang. This research uses descriptive qualitative method, the subjects of 

this study were 3 people with visual impairment in the RSCN Malang. In collecting the data, the 

researcher used interview, observation, documentation.  

The results of the research tells us that the IG is compliant with the rules of the RSCN 

and IG was very independent in doing all things, the IG would often socialize out RSCN like go 

to large outlets streets or plazas Malang to find something that is needed without the supervision 

of administrators RSCN. S is less in socialize and the motivated way too often afraid wrong in its 

attitude, hard to socialize with new people that the subject S knows. While the subject H has a 



very high desire to work independently from the others because H has to pass from the RSCN 

and the desires for socialize with outsiders very nice, In socialize H is no longer embarrassed by 

the situation, the subject H was often a walk alone or with fellow blind exit RSCN region 

. 


