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Orientasi 

 Suatu proses penggunaan semua indera yang masih ada untuk 

menentukan posisi seseorang terhadap benda-benda penting 

yang ada di sekitarnya. (Lowenveld, 1987)
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Mobilitas 

 Kemampuan untuk bergerak dari satu posisi tetap menuju 

posisi yang diinginkan di bagian lain dari lingkungan yang 

sama.
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Orientasi dan Mobilitas

 Kemampuan bergerak dari satu tempat ke tempat yang  lain 

dengan penggunaan semua indera yang masih ada untuk 

menentukan posisi seseorang terhadap benda-benda penting 

yang ada di sekitarnya, baik secara temporal maupun spasial
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Keterbatasan Tunanetra

Individu dengan tunanetra akan terbatas dalam: 

1. Tingkat dan variasi konsep.

2. Kemampuan menemukan sesuatu.

3. Mengontrol lingkungan dan hubungan dirinya dengan 

lingkungan tersebut.

(Lowenveld, 1986)
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Prinsip dalam O & M

1. Where am I ? ( Dimana saya berada?)

2. Where is my objective?  (Kemana tujuan saya?)

3. How do I get there?  (Bagaimana saya sampai kesana?)
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Tujuan dan Prinsip Pembelajaran 

O & M

 Tujuan pembelajaran O & M bagi penyandang tunanetra agar mereka
dapat bergerak sesuai dengan tujuan dalam segala lingkungan yang
dikenal atau tidak dikenal dengan aman, efisien, menyenangkan, dan
kemandirian (Hill & Ponder, 1976).

 Pembelajaran O & M harus dimulai dari apa yang diketahui penyandang
tunanetra menuju apa yang belum diketahui, dari yang kongkrit ke yang
abstrak, dari yang mudah ke yang sukar, dari lingkungan yang sepi ke
lingkungan yang ramai, mulai dari diri penyandang tunanetra ke
lingkungan terdekat, menuju ke lingkungan yang lebih luas.
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Proses Dalam Orientasi dan Mobilitas

 Persepsi

 Analisis

 Seleksi

 Perencanaan

 Pelaksanaan
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Nilai-Nilai Pengajaran O & M

Secara Psikis

O & M dapat mengembangkan konsep diri 
seseorang. Ide agar mampu bergerak secara efisien 
dan mandiri dalam bermacam-macam lingkungan 
dapat menimbulkan tidak hanya penghargaan 
terhadap dirinya, tetapi juga dapat menimbulkan rasa 
percaya diri.
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Lanjutan

Secara Phisik

Dalam O & M tubuh tunanetra dikuatkan 

dengan gerakan-gerakan yang teratur dalam 

proses latihan.

rafika@uny.ac.id



Lanjutan

Secara Sosial 

Dalam proses keterampilan O & M yang 

baik menciptakan kesempatan sosial bagi 

individu penyandang tunanetra, yang 

dalam hal ini mempunyai keterbatasan

visual.
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Lanjutan

Secara  Ekonomi

a. Mobilitas akan menciptakan kesempatan berkarya untuk individual 
penyandang tunanetra.

b. Pilihan berjalan atau menggunakan sistem  transportasi umum atau 
menggunakan taxi untuk mencapai tempat tertentu dapat menghemat 
uang dari individu penyandang tunanetra.
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Lanjutan

Kegiatan Kehidupan Sehari-hari

O & M memudahkan tunanetra dalam beraktifitas sehari-

hari.
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Komponen dalam Orientasi
1. Landmark (ciri medan).

2. Clue (petunjuk).

3. Numbering System (sistem penomoran).

4. Measurement (pengukuran).

5. Compass Direction (mata angin).

6. Self Familiarization (pengakraban diri)
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Tehnik dasar O & M

1. Menyusuri “Trailing”

2. Ancang-ancang  “Squaring off ”

3. Tehnik melindungi diri “Self Protection”

4. Tehnik berjalan dengan pendamping awas.

5. Tehnik tongkat.

6. Tehnik dengan anjing penuntun.

7. Tehnik dengan alat bantu elektronik.
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4.Tangan Menyilang Tubuh Bawah “Lower Hand and Fore
Arm”

Teknik ini digunakan untuk melindungi tubuh bagian
bawah, terutama daerah perut dan pangkal paha, agar
tidak terbentur pada objek-objek, seperti sudut kursi,
meja dan almari, serta tempat jemuran handuk.
Teknik ini dilakukan dengan cara tangan kanan atau kiri ke
arah bawah menyilang tubuh, telapak tangan diposisikan
pada tengah-tengah dan menghadap tubuh, dengan
punggung telapak tangan ada di luar. Jarak telapak tangan
dan tubuh kurang lebih 20 sentimeter. Seperti teknik
“Upper Hand and Fore Arm”, teknik ini digunakan pada
tempat-tempat yang benar-benar sudah dikenal oleh
penyandang tunanetra.
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5. Menentukan Arah “Direction Taking”

Teknik ini digunakan penyandang tunanetra untuk memperoleh
garis pengarah dari suatu objek atau bunyi , sehingga yang
bersangkutan dapat berjalan lurus dan sampai ke tujuan dengan
tepat. Teknik ini dilakukan dengan cara berdiri sejajar dengan garis
pengarah menuju ke tempat tujuan. Teknik ini mirip dengan teknik
trailing, karena penyandang tunanetra dapat menentukan arah
dengan menggunakan permukaan rata dari objek-objek, seperti
meja, dinding, papan tulis dan sebagainya, sebagai media orientasi
dan mobilitas.

Dalam teknik ini juga dapat digunakan secara kombinasi teknik,
misalnya trailing dan Upper hand and fore arm, atau trailing dan Lower
hand and fore arm.
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6. Mencari Benda Jatuh “Finding Dropped Objects”

Penyandang tunanetra mempunyai benda jatuh, penting untuk
mendengarkan arah jatuhnya benda tersebut, kemudian
menghadapkan muka ke arah sumber suara itu berhenti, Dengan
berbuat demikian akan mudah untuk mengadakan pencarian;
kemudian segera menuju ke arah suara tersebut untuk menemukan
kembali. Untuk mencari benda yang jatuh tersebut ada dua cara :

a. Dengan jalan membungkukkan badan ke arah benda dengan sikap
tangan muka dengan upper hand yang disesuaikan dengan situasi.
Kemudian tangan mencari dengan teknik membuat lingkaran kecil
berupa rabaan ke tempat yang diperkirakan benda jatuh, semakin
meluas sampai benda yang jatuh diketemukan
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Objects”

b.Dengan jongkok badan tegak lurus, agar kepala tidak membentur 

sesuatu objek yang mungkin ada di dekat penyandang tunanetra. 

Setelah tangan memegang lantai/tanah, telapak tangan diletakkan 

terbuka rata di lantai untuk mencari dengan cara yang sistematis, 

yaitu dengan cara meraba mulai dari lingkaran kecil dan semakin 

meluas atau dengan merabakan kedua belah telapak tangan dengan 

digerakkan ke arah samping, kemudian kembali ke tengah-tengah 

badan dan diulang-ulang makin menjauh ke depan sampai benda 

yang jatuh dapat diketemukan kembali.
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7. Pola Menjelajah Ruangan “Search Pattern”

Dalam mengetahui keadaan menyeluruh dari suatu ruangan,
termasuk berapa luas dan benda-benda apa saja yang ada dalam
ruangan tersebut, seorang penyandang tunanetra perlu mengetahui
pola menjelajah ruangan atau “search pattern”, yaitu dengan dua cara :

a. Mengelilingi Ruangan atau Perimeter Method

Untuk mengetahui berapa luas ruangan, seorang penyandang
tunanetra dapat menentukan titik tolak “vocal point”lebih dahulu,
contoh, menggunakan pintu sebagai vocal point, dengan demikian
setiap gerak penyandang tunanetra dapat bertitik tolak pada pintu
tersebut. Caranya, pada awalnya penyandang tunanetra berdiri pada
vocal point, kemudian dengan cara trailing mengelilingi ruangan
menurut arah jarum jam, sampai akhirnya kembali ke vocal point
lagi;.
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Lanjutan Pola Menjelajah Ruangan

“Search Pattern”

b.Menjelajahi Ruangan atau dengan Grid System

Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk mengetahui keadaan
isi ruangan secara menyeluruh. Caranya, penyandang tunanetra
dapat berjalan secara diagonal dari sudut yang satu menyeberang ke
sudut yang lain, atau juga dapat menyeberang dari dinding yang satu
ke dinding yang lain, sehingga seluruh ruangan dapat dijelajahi. Pada
waktu menjelajahi dapat menggunakan teknik “upper hand and fore
arm” atau dapat menggunakan “lower hand and fore arm”, atau kedua
teknik digunakan dengan berkombinasi
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8. BerjabatTangan “Shaking Hand”
Berjabat tangan atau “shaking hand” bagi kedua orang penyandang tunanetra
kadang merupakan hal yang sulit dilakukan, karena sama-sama tidak dapat
melihat tangan satu dengan yang lain; namun apabila dilakukan dengan orang
yang awas, mungkin tidak ada masalah sebab orang awas dapat melihat tangan
penyandang tunanetra. Apabila antara kedua orang penyandang tunanetra
bermaksud berjabat tangan, hendaknya kedua penyandang tunanetra tersebut
saling mengulurkan tangannya ke depan yang tingginya jangan sampai melewati
dada, kemudian kedua tangan digerakkan ke kanan dan ke kiri atau ke kiri ke
kanan. Apabila kedua telapak tangan tersebut sudah bersentuhan, barulah dapat
dilakukan jabat tangan. Apabila orang awas yang ingin berjabat tangan dengan
penyandang tunanetra, maka yang bersangkutan tinggal menyentuh punggung
telapak tangan penyandang tunanetra, kemudian baru berjabat tangan.
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Teknik Melawat dengan Pendamping/Penuntun Awas 

“Sighted Guide Travel Technique”

Cara-cara yang nyaman, aman dan mudah, baik bagi pendamping awas
maupun bagi penyandang tunanetra dalam melakukan perlawatan adalah
dengan cara, yairu penyandang tunanetra memegang lengan pendamping
pada sedikit di atas sikut, namun teknik ini dapat juga bervariasi. Hal ini
tergantung pada yang dituntun, orang dewasa atau masih anak-anak, atau
bahkan orang yang sudah usia lanjut. Dengan teknik tersebut penyandang
tunanetra berada pada posisi dimana penyandang tunanetra dapat
mengikuti dan merasakan gerakan-gerakan pendamping, sehingga
penyandang tunanetra dapat mengetahui keadaan permukaan jalan, naik
atau turun, melewati jalan sempit, melewati tanah kosong, atau
berhenti. Penyandang tunanetra akan mengikuti gerakan pendamping
dengan tidak mengganggu dan tergantung, sehingga pendamping tidak
perlu memberitahu jika melewati keadaan jalan seperti tersebut di atas.
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1.Teknik membuat kontak
Teknik membuat kontak dengan penyandang tunanetra, terlebih dahulu
pendamping awas menyentuhkan punggung telapak tangannya ke
punggung telapak tangan penyandang tunanetra. Apabila yang mengajak
penyandang tunanetra, maka yang bersangkutan dapat mengajak
pendamping dengan lesan maupun dengan sentuhan tangan. Seterusnya
penyandang tunanetra segera memegang lengan pendamping dengan
rileks, sedikit di atas sikut. Ibu jari penyandang tunanetra berada di
sebelah luar dan jari-jari yang lain berada di sebelah dalam lengan
pendamping.
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Lanjutan Teknik membuat kontak

Lengan bawah penyandang tunanetra paralel dengan tanah dan lengan
atas paralel dan dekat dengan tubuhnya sendiri.

Posisi penyandang tunanetra berada setengah langkah di belakang
menyamping dari pendamping. Bahu lurus dan sejajar di belakang
bahu pendamping. Dengan demikian setiap gerakan tubuh dan siku
pendamping akan selalu terasa oleh penyandang tunanetra. Posisi ini
tetap harus terjaga dan penyandang tunanetra harus selalu menjaga
lengan atasnta agar tetap dekat atau rapat dengan badannya, lebih-
lebih pada saat belok ke kiri atau ke kanan dan saat berputar,
gerakan pendamping tidak berlebihan.
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2.Teknik Menolak atau Menerima Ajakan
Orang awas sering mengajak pergi penyandang tunanetra, walaupun

yang bersangkutan belum mengerti cara mendampingi atau menuntun
penyandang tunanetra dan belum memahami orientasi dan mobilitas
penyandang tunanetra. Oleh karena itu yang bersangkutan
menggunakan tekniknya sendiri. Hal ini sering menimbulkan
kesulitan baik bagi penyandang tunanetra maupun dirinya sendiri.

Biasanya orang awas yang belum mengerti cara mendampingi atau
menuntun penyandang tunanetra, bila mengajak penyandang
tunanetra pergi langsung menariknya dari belakang ke depan, dan
penyandnag tunanetra kadang-kadang berada di depan pendamping
saat berjalan. Hal ini juga terjadi apabila orang awas ingin menolong
penyandang tunanetra pada waktu akan menyeberang jalan. Andaikata
hal ini terjadi, maka penyandang tunanetra menolak atau menerima
ajakan tersebut.
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lanjutan

 Apabila penyandang tunanetra bermaksud menolak, maka caranya 

adalah yang bersangkutan dapat melepaskan pegangan orang awas 

tersebut dengan tangan yang bebas atau yang tidak dipegang oleh 

orang awas yang mengajak/menolongnya, dengan menjelas-kan kalau 

tidak mau atau tidak memerlukan pertolongan. Tetapi sebaliknya 

apabila penyandang tunanetra mau diajak atau ditolong, maka caranya 

adalah penyandang tunanetra melepaskan pegangan tangan orang awas 

tersebut dengan tangan yang bebas, kemudian tangan yang dipegang 

oleh  orang awas tersebut memegang  lengan orang awas tersebut 

sedikit di atas siku, seterusnya berjalan ke arah tujuan yang 

dikehendaki.
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3.Teknik Melalui Jalan Sempit atau Padat 
Orang
Apabila penyandang tunanetra bersama pembim-bing awas
melalui jalan sempit atau padat orang, maka agar perjalanannya
tetap lancar dan penyandang tunanetra tidak tersangkut-sangkut;
pendamping awas menggerakkan sikunya ke arah belakang ke
tengah-tengah punggung. Hal ini merupakan isyarat kepada
penyandang tunanetra kalau akan melalui jalan sempit atau padat
orang. Apabila ada isyarat tersebut, maka penyandang tunanetra
meluruskan lengannya, sehingga jarak antara penyandang
tunanetra dan pendamping awas menjadi satu langkah. Hal ini
dilakukan agar penyandang tunanetra tidak menginjak atau
menendang tumit pembimbing/penuntun.
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Lanjutan Teknik Melalui Jalan Sempit 

atau Padat Orang

 Setelah perjalanan melalui jalan yang sempit atau padat orang, kemudian 

pendamping menarik kembali sikunya  ke samping dan posisi penyandang 

tunanetra  kembali ke posisi semula yaitu berada di samping pendamping 

dengan jarak setengah langkah di belakang pendamping. Apabila 

pendamping tidak mengerti sehingga tidak memberi isyarat, maka 

apabila penyandang tunanetra merasa akan melewati jalan sempit atau 

padat orang, karena dapat terdengar banyak suara orang  yang sedang 

berbicara, maka penyandang tunanetra dapat berinisiatif untuk 

meluruskan tangannya dan berjalan dengan berada satu langkah di 

belakang pendamping.
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4.Teknik Berjalan Melalui Pintu Tertutup
Apabila perjalanan penyandang tunanetra dengan pendamping
awas akan melalui pintu tertutup, maka pendamping
memberitahu penyandang tunanetra agar jaraknya dipersempit
menjadi satu baris dengan pendamping. Kemudian pendamping
menjelaskan tentang variasi terbukanya pintu. Misalnya, pintu
membuka ke kiri atau ke kanan, membukanya menjauhi mereka
atau mendekati mereka ( membukanya ke luar atau ke dalam).

Pada waktu membuka pintu, yang membuka pendamping,
penyandang tunanetra membantu menahan pintu dengan
meletakkan telapak tangan yang bebas pada tengah-tengah daun
pintu, agar pendamping tidak keberatan dalam membuka pintu.
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Lanjutan Teknik Berjalan Melalui Pintu 

Tertutup

 Apabila pintu membukanya ke arah yang berlawanan dengan pengangan 

penyandang tunanetra, penyandang tunanetra ganti pegangan dengan tangan yang 

bebas dan tangan yang tadi untuk berpegangan dilepas, kemudian posisi berdirinya 

di belakang pendamping, seperti melalui jalan sempit dan tangan penyandang 

tunanetra yang tadinya untuk berpegangan, untuk menahan pintu. Andaikata 

penyandang tunanetra pegangannya ada di sebelah kanan, sedang pintu 

membukanya ke arah kiri, maka pegangan penyandang tunanetra ganti dengan 

tangan yang kanan. Bagi pendamping dapat membuka dengan tangan kanan atau 

dengan tangan kiri, selanjutnya penyandang tunanetra yang menutup pintu. Apabila 

pintu membuka ke arah kiri menutupnya juga dengan tangan kiri, jika 

membukanya ke arah kanan, penyandang tunanetra menutupnya juga dengan 

tangan kanan. Setelah melewati pintu, posisipegangan penyandang tunanetra, 

segera kembali seperti semula.
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5.Teknik Naik dan Turun Tangga

Pendamping awas perlu memberitahu penyandang tunanetra pada waktu akan naik
tangga suatu gedung atau rumah, kemudian kalau sudah dekat dengan tepi tangga
pendamping berhenti. Penyandang tunanetra mengikuti berhenti dengan mengambil
jarak setengah langkah di belakang pendamping. Apabila siku pendamping terasa naik,
penyandang tunanetra maju setengah langkah lagi dan selanjutnya melangkah naik
mengikuti pendamping. Berat badan penyandang tunanetra bertumpu pada ujung
telapak kaki dan seterusnya tetap berada satu tangga di belakang pendamping sampai
tangga tersebut habis. Dengan demikian pada waktu mencapai tempat yang datar siku
pendamping terasa memberi isyarat kepada penyandang tunanetra bahwa naik tangga
sudah habis.

Pada waktu turun tangga, caranya juga sama dengan pada waktu naik tangga.
Pendamping perlu juga memberitahukan bahwa akan turun tangga. Kemudian
berhenti sebentar di tepi tangga, baru kemudian turun. Penyandang tunanetra
mengikuti pendamping dengan posisi satu tangga di belakang pendamping seperti
ketika naik tangga, sampai siku pendamping terasa memberi isyarat kalau turun tangga
sudah habis dan sampai di tempat yang datar. Selama turun tangga penyandang
tunanetra harus menjaga posisi tegaknya dengan titik berat badan pada tumitnya,
untuk menjaga keseimbangan badan.
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6.Teknik Duduk di Kursi

Apabila penyandang tunanetra akan duduk di kursi, pendamping lebih dahulu harus
meyakinkan pada penyandang tunanetra tentang bentuk, ukuran dan kondisi kursi.
Seandainya datang dari depan kusi, pendam-ping menuntun penyandang tunanetra sejauh
setengah langkah dari bagian depan kursi dan menerangkan posisi kursi. Seterusnya
penyandang tunanetra melepaskan pegangannya dan maju ke depan sampai tulang kering
kakinya menyentuh pinggiran depan kursi. Kemudian penyandang tunanetra mengecek
kursi dengan cara menyapukan tangannya ke seluruh permukaan kursi, sandaran dan
tempat duduknya apakah benar-benar kosong, atau ada benda di atasnya. Apabila tidak ada
benda di atasnya, penyandang tuannetra selanjutnya berputar, berdiri membelakangi kursi
dengan meluruskan atau menyentuhkan bagian belakang kakinya pada pinggiran kursi,
baru duduk sambil berpegangan pada kedua sisi/tepi kursi sebelum duduk.

Apabila penyandang tunanetra dan pendamping datangnya dari belakang kursi, maka
pendamping harus merabakan penyandang tunanetra pada bagian belakang kursi.
Penyandang tunanetra seterusnya meraba sandara dan tempat duduk dengan sebelah
tangan tetap memegang sandaran kursi. Teknik duduknya sama dengan kalau datangnya
dari depan kursi, yaitu berputar, berdiri membelakangi kursi dengan meluruskan atau
menyentuhkan bagian belakang kakinya pada pinggiran kursi, baru duduk sambil
berpegangan pada kedua sisi/tepi kursi sebelum duduk.
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Lanjutan tekknik duduk di kursi

 Andaikata terdapat kursi yang bermeja, maka caranya sama dengan kalau 

datang dari belakang kursi; yang penting bagaimana posisi penyandang 

tunanetra di depan meja tersebut, sudah lurus dan sudah nyaman.  Untuk itu 

penyandang tunanetra perlu mengontrol dengan merentangkan tangannya ke 

bagian pinggir meja sesudah duduk. Sedang untuk mengatur letak kursi agar 

nyaman untuk duduk, maka sebelum duduk penyandang tunanetra dapat 

mengontrol dengan memegang kursi dan tangan yang sebelah meraba meja, 

jika jarak meja dan kursi terlalu rapat dapat ditarik  agar dapat untuk duduk 

dengan nyaman. Apabila penyandang tunanetra terpaksa harus berdiri dari 

kursi, jangan lupa harus tetap kontak dengan kursinya.
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7.Teknik Masuk Mobil
Teknik masuk mobil digunakan agar penyandang tunanetra pada waktu akan

memasuki mobil tidak mengalami benturan dan kesulitan, caranya adalah
sebagai berikut : Setelah sampai di depan pintu mobil, pendamping
menjelaskan posisi pintu mobil, membukannya ke sebelah kanan atau kiri;
kemudian tangan penyandang tunanetra dipegangkan pada pegangan atau handle
pintu mobil, agar yang bersangkutan membuka sendiri. Setelah pintu terbuka,
tangan penyandang tunanetra yang satunya mengontrol pinggiran bagian atas
mobil, seterusnya meraba tempat duduk untuk mengetahui posisi tempat
duduk, dan mengontrolnya kemungkinan ada benda-benda di atasnya.

Apabila penyandang tunanetra telah yakin kalau tempat duduk mobil benar-
benar kosong dan aman, barulah penyandang tunanetra masuk dan duduk. Bagi
penyandang tunanetra yang akan naik bus yang pintunya lebih lebar dan tinggi,
maka tangan penyandang tunanetra dipegangkan pada besi pegangan yang ada
di pintu atau dekat dengan pintu. Seterusnya dengan teknik trailing pada tepi
sandaran tempat duduk, penyandang tunanetra akan dapat menemukan tempat
duduk yang masih kosong, kemudian baru duduk.
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8.Teknik Memindahkan Pegangan
Pada waktu melakukan perlawatan dengan pendamping awas sudah

terlalu lama, kemungkinan pendamping merasa capai, sehingga
menginginkan penyandang tunanetra pindah pegangan dengan berganti
tangan yang sebelah. Hal ini dapat dilakukan, setelah pendamping
menyatakan bahwa sisi yang sebelah situasinya aman, maka penyandang
tunanetra dapat melakukan pindah pegangan dengan cara tangannya yang
bebas berpegangan pada tangan pendamping yang semula dipegang oleh
tangan yang lain. Kemudian tangan yang pertama kali berpegangan dilepas
dengan sambil bergeser dari belakang pendamping untuk memegang tangan
pendamping yang bebas. Seterusnya tangan yang untuk pegangan yang kedua
dipindahkan ke tangan pendamping yang dipegang oleh tangan pertama;
setelah itu tangan yang pertama kali berpegangan dilepas dan tangan yang
kedua yang ganti memegang tangan pendamping pada sisi yang sebelahnya
tadi.

Teknik memindahkan pegangan tangan ini dapat juga dilakukan karena
atas kemauan penyandang tunanetra, dengan pertimbangan karena
kecapekan, atau factor kenyamanan dalam perjalanan.
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9.Teknik Berbalik Arah
Pada waktu penyandang tunanetra melakukan perlawatan dengan
pendamping awas, dalam perjalanan menemui jalan buntu atau
karena sesuatu hal sehingga menyebabkan mereka harus berbalik
arah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: pendamping berhenti
sebentar, kemudian berputar 45 derajat dari posisi semula,
menghadap ke arah penyandang tunanetra; demikian pula
penyandang tunanetra juga berputar 45 derajat ke arah
pendamping, sehingga posisi penyandang tunanetra dan
pendamping berhadap-hadapan. Tangan penyandang tunanetra
yang bebas kemudian memegang tangan pendamping yang bebas.
Seterusnya pendamping berjalan ke arah yang berlawanan dengan
arah semula dan penyandang tunanetra melepaskan tangan yang
pertama memegang pendamping dan kemudian berjalan seperti
biasa
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Keunggulan Teknik 

Pendamping/Penuntun Awas

1.Jika pendamping/penuntun awas cakap meng-gunakan teknik menuntun

dengan benar perlawatan akan aman dan efisien.

2.Penuntun awas akan menjadi sumber informasi yang konstan/tetap

tentang lingkungan.

3. Kecakapan penuntun awas dapat digunakan untuk mengembangkan dan

memperkuat beberapa kecakapan antara lain kesadaran kinestetik,

konsep orientasi , dll.
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Kelemahan Teknik 

Pendamping/Penuntun Awas

1. Banyak orang awas yang tidak mempunyai pengetahuan dan
pengalaman tentang bagaimana menuntun penyandang tunanetra.

2. Penggunaan teknik penuntun/pendamping awas sebagai sistem
mobilitas yang mengembangkan ketergantungan para penyandang
tunanetra daripada kemandirian mereka

3. Beberapa pelawat penyandang tunanetra mungkin tidak
memperhatikan terhadap informasi dan orientasi lingkungan
apabila melakukan perlawatan/perjalanan dengan orang awas.
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