
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu pendidikan yang terdapat semua siswa dengan kebutuhan khusus 

diterima di sekolah regular (sekolah biasa) yang berlokasi di daerah tempat 

tinggal mereka dengan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan layaknya siswa umum lainnya disebut 

pendidikan inklusi. Menurut Sugiarmin  (2006:23) Dirjen Dikdasmen (Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) No. 380 tahun 2003 menegaskan jika 

pendidikan inklusi  adalah  pendidikan  yang  mengikut sertakan  anak-anak yang 

memiliki  kebutuhan  khusus (difabel)  untuk  belajar bersama-sama  dengan anak  

normal  lainya. 

Persamaan hak dan kewajiban dengan peserta didik antara siswa difabel 

dengan siswa normal merupakan perlakuan yang didapat dalam sekolah inklusi 

yang mana siswa tidak mendapat perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa. 

Namun, tidak dapat dipungkiri jika sekolah inklusi juga banyak memiliki masalah 

belajar khususnya bagi siswa difabel, sekolah inklusi merupakan sekolah formal 

yang memiliki kesamaan system pembelajaran dengan siswa normal dirasakan 

cukup memberatkan siswa difabel seperti tunanetra yang memiliki kekurangan 

secara fisik dan kurangnya penglihatan atau mental. Hal ini tentu saja berdampak 

pada daya pemahaman antara siswa difabel dengan siswa normal akan jauh 

berbeda. Menurut Syamsut Yusuf (2006: 22) penggunaan istilah lambat belajar 

(slow learner) yang seringkali dipakai untuk seorang anak yang tidak dapat 

belajar dengan baik di sekolah. Kurang berkembangnya seorang anak cukup 
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digambarkan dan dijelaskan dengan perolehan Skor IQ yang rendah dalam hal 

tersebut, yang lebih parah lagi para penyandang cacat seolah telah lekat 

mendapatkan predikat lambat belajar. 

Metode pembelajaran bagi siswa difabel didasarkan atas pemahaman 

kebutuhan individu tersebut, di sekolah inklusi pemberian bimbingan bagi siswa 

difabel membutuhkan observasi yang lengkap mengenai pola kelemahan dan 

kelebihan siswa tersebut. Jika pembimbing dapat mendukung keberhasilan belajar 

yang mencakup pada informasi esensial dan pengajaran berdasarkan kondisi 

masing–masing siswa difabel maka siswa tersebut juga mampu berkreasi, 

berinovasi dan berprestasi seperti siswa normal lainnya. Perlakuan sama seperti 

anak–anak juga dibutuhkan anak difabel pada dasarnya tidak terkecuali pada 

masalah pendidikan. Pendidikan merupakan modal utama untuk semua anak, 

tidak hanya untuk anak normal tapi juga anak difabel atau anak berkebutuhan 

khusus (Smith. David J.Smith, 2006 : 68). 

Terdapat anak–anak yang memiliki kebutuhan dan kompetensi yang 

berbeda baik dari segi kognitif maupun motorik anak dalam satu kelas. Apabila 

siswa, orang tua, guru dan sekolah tumbuh dalam suatu lingkungan dengan 

keterbukaan dalam sensitifitas yang sangat kondusif bagi setiap individu dan 

mempunyai kesadaran pembaruan untuk setiap misinya, maka suasana 

kepercayaan dan  kerjasama yang meningkat dapat tercipta. Peran dan keterlibatan 

semua orang dalam mempersiapkan siswa–siswi yang memiliki hambatan dalam 

kehidupan masyarakat yang lebih terbuka harus saling dibicarakan (Aqila Smart, 

2010:78). 
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SD Islam Mohammad Hatta Malang dan SD Muhammadiyah 04 Malang 

merupakan sekolah yang membantu kesulitan belajar akademik bagi siswa 

difabel, dimana siswa difabel di sekolah ini adalah penyandang low vision yang 

dibimbing dengan kurikulum sama dengan siswa standard pada umumnya. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 27 Maret 2018  anak low 

vision yang di SDI Mohammad Hatta hanya menggunakan HVS dan spidol untuk 

mendeteksi siswa ini tergolong low vision atau tidak, juga untuk mengetahui dan 

mengelompokkan siswa berdasar ketajaman penglihatan, kemudian apabila siswa 

tersebut tergolong anak low vision, pihak sekolah memberikan Guru Pendamping 

Khusus (GPK) khusus. Adapun GPK khusus ini merupakan rekomendasi dari 

orang tua murid sebelum mendaftarkan anaknya bersekolah inklusi juga sebagai 

syarat untuk pendampingan pembelajaran anak difabel di kelas. Hal ini juga 

termasuk srategi dari pihak sekolah sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran baik 

anak normal dan anak berkebutuhan khusus. 

Adapun jumlah anak penyandang low vision di SD Mohammad Hatta 

Malang terdapat 1 anak penyandang low vision pada kelas 1 Sekolah Dasar (SD) 

dan terdapat 1 anak kelas 3 SD di SD Muhammadiyah 04 Malang. Keduanya 

menggunakan kacamata sebagai alat bantu penglihatan dan dengan ciri–ciri bola 

mata yang tidak fokus (juling)  dan mereka sangat dipengaruhi cahaya, jarak 

pandang penglihatan dari masing - masing anak juga berbeda, ada yang rabun 

jauh ada pula yang minim sekali dalam melihat. 

Dengan  adanya  siswa  low vision di SD Mohammad Hatta dan SD 

Muhammadiyah 04 perlu adanya pengelolaan  pembelajaran  secara  khusus,  

mulai  dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi kegiatan belajar. 
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Yakni pengelolaan  pembelajaran  dimana  ruang  lingkupnya  yaitu  terdiri dari  

siswa  normal  dan  siswa  low vision.  Berdasarkan hasil observasi tersebut juga 

dapat dikatakan jika perlu adanya media dan alat pembelajaran khusus bagi  siswa  

low vision, dikarenakan tidak semua anak low vision di sekolah dasar 

menggunakan media pembelajaran khusus yang mendukung anak low vision 

tersebut dikarenakan faktor ekonomi.  

Oleh karena itu  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang siswa  

low vision dengan membuat alat bantu modifikasi kaca pembesar (Morelensa) 

dalam menunjang penglihatan dan membantu proses pembelajaran bagi siswa  low 

vision di SD Islam Mohammad Hatta Malang dan SD Muhammadiyah 04 Kota 

Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

peneitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan alat bantu melalui modifikasi kaca pembesar untuk 

anak low vision di sekolah dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Menjelaskan pengembangan alat bantu modifikasi kaca pembesar untuk anak 

low vision di sekolah dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pengembangan media modifikasi kaca pembesar untuk anak penyandang 

anak low vision. Berdasarkan latar belakang masalah dan untuk mencapai tujuan 

pengembangan, maka spesifikasi produk yang dibuat adalah: 
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1. Media ini menggunakan sarana lensa pembesar yang dimodifikasi dengan 

beberapa perlengkapan seperti Pipa PV ½ inchi, Eva sheet, lampu LED dan 

charger, cat hitam (spray) dam lem aibon. 

2. Media ini dapat membantu penglihatan anak low vision dalam pembelajaran 

dengan lebih baik. 

Konstruksi pembetukan media modifikasi kaca pembesar adalah produk 

yang dibuat menggunakan kaca pembesar dimodifikasi dengan cahaya dari lampu 

senter, pembuatannya dipadukan dengan pipa paralon yang dipanaskan kemudian 

dipipihkan dan dibentuk sesuai pola disesuaikan dengan model yang diinginkan. 

Media modifikasi kaca pembesar menggunakan bahan yang mudah didapat atau 

dicari di sekitar tempat tinggal kita, seperti di sekitar lingkungan kita 

memanfaatkan barang yang sudah bekas.  

Media modifikasi kaca pembesar menggunakan bahan bekas limbah dari 

spoon eva yang biasanya dibuat untuk membuat sandal, pembuatan tas sebagai 

wadah media modifikasi kaca pembesar ini menggunakan bahan dasar dari limbah 

spoon eva yang sudah tidak terpakai yang terdapat di lingkungan sekitar tempat 

tinggal. Bahan yang digunakan dalam pembuatan media modifikasi kaca 

pembesar adalah bahan yang aman digunakan untuk anak-anak maupun orang 

dewasa dan kemungkinan besar bisa tahan lama. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Bagi siswa, pengembangan ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

memudahkan membaca tulisan secara tertulis yang terdapat di buku dengan 

lebih baik.  
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2. Bagi guru, hasil produk ini diharapkan mampu membantu guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran bagi siswa- siswa low vision. 

3. Bagi sekolah, meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran pada SDI 

Mohammad Hatta Malang dan SD Muhammadiyah 04 Malang melalui 

pengembangan media ini. 

4. Bagi orangtua difabel, memberikan alat bantu dengan harapan dapat 

mendapatkan alat bantu dengan faktor yang lebih ekonomis menjangkau 

berbagai kalangan untuk memiliki alat tersebut. 

5. Bagi peneliti, memberikan pengalaman, menambah wawasan dalam dunia 

pendidikan, menerapkan ilmu selama kuliah, serta memberikan semangat 

bagi peneliti lain untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih 

kreatif sebagai penelitian lanjutan. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a) Asumsi Pengembangan 

Asumsi pengembangan yang dapat dikemukakan dalam modifikasi kaca 

pembesar ini adalah media yang merupakan alat bantu yang digunakan anak 

penyandang low vision sebagai alat bantu penglihatan suatu objek. Media terdapat 

kaca pembesar berfungsi untuk memperbesar tulisan yang akan dibaca atau objek 

yang ingin dilihat menggunakan kaca pembesar dan dilengkapai cahaya dari 

lampu senter. 

  Penggunaan media modifikasi kaca pembesar ini dapat dilipat sehingga 

efisien untuk dibawa kemana-mana dan dapata menarik perhatian siswa. Dalam 

penelitian ini, media pembelajaran pengembangan dikembangkan dengan 

beberapa asumsi : 



7 
 

 
 

1) Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dimulai dari mendesain bahan 

alat bantu pembelajaran. 

2) Model pengembangan yang dipakai adalah pengembangan ADDIE. 

3) Produk pengembangan berupa media modifikasi kaca pembesar : 

Morelensa 

b) Keterbatasan penelitian pengembangan media modifikasi kaca pembesar ini 

pada sekolah adalah : 

1) Media modifikasi kaca pembesar ini rentan pecah dikarenakan bahan 

dasarnya adalah kaca. 

2) Memerlukan waktu adaptasi untuk dapat menggunakan alat tersebut sesuai 

kenyamanan pengguna. 

3) Memerlukan waktu adaptasi untuk dapat menggunakan media tersebut. 

 

G. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul dalam penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan 

Penelitian pengembangan (Research and Development) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

kefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2014:297). 

2. Alat Bantu Pembelajaran 

 Alat bantu pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut alat 

peraga karena berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu dalam 

proses kegiatan pembelajaran. Alat bantu ini disusun berdasarkan prinsip bahwa 
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pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap melalui 

panca indera. Semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima sesuatu 

maka semakin banyak dan semakin jelas pula pengertian atau pengetahuan yang 

diperoleh. Dengan perkataan lain, alat bantu ini dimaksudkan untuk mengerahkan 

indera sebanyak mungkin kepada suatu objek sehingga mempermudah persepsi 

(Hendrawan, 2009). Seseorang atau masyarakat di dalam proses pendidikan dapat 

memperoleh pengalaman atau pengetahuan melalui berbagai macam alat bantu 

pembelajaran. Tetapi masing-masing alat mempunyai intensitas yang berbeda-

beda dalam membantu persepsi seseorang (Notoatmojo, 2006). 

3. Modifikasi 

Modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang 

menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta 

menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. 

4. Kaca Pembesar atau suryakanta 

Kaca Pembesar atau suryakanta adalah sebuah lensa cembung yang 

mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Benda yang akan diperbesar 

terletak di dalam titik fokus lup itu atau jarak benda ke lensa lup tersebut lebih 

kecil dibandingkan jarak titik fokus lup ke lensa lup tersebut. 

5.  Low Vision 

Low Vision merupakan kemampuan mata untuk melihat sebagian atau 

”kurang awas”; salah satu bentuk gangguan penglihatan yang tidak dapat dibantu 

dengan menggunakan kacamata. Jarak pandang maksimal untuk penyandang low 

vision adalah 6 meter dengan luas pandangan maksimal 20° (derajat). 


