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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan adalah dunia yang terus mengalami 

perkembangan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, 

makin bertambah pula jumlah anak yang membutuhkan 

pendidikan. Sejumlah anak lahir dengan kebutuhan yang berbeda 

dengan anak pada umumnya. Kondisi mereka mungkin 

mempunyai kelainan fisik atau keterlambatan perkembangan, 

ketidakmampuan untuk belajar, kelainan mental atau bahkan anak 

dengan tingkat intelegensi yang sangat tinggi. 

Banyak orang menginginkan dirinya menjadi pandai dan 

cerdik, sayangnya keinginan itu kadang tidak disertai dengan usaha 

yang sungguh-sungguh. Kecerdikan dan kecendikiawanan itu tidak 

datang dengan sendirinya atau secara tiba-tiba, namun salah satu 

cara untuk menuju kearah itu adalah dengan rajin membaca. Setiap 

orang juga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh 

pendidikan yang bermutu termasuk bagi peserta didik yang 

mengalami kelainan fisik seperti pada peserta didik tunanetra. 

Keterampilan membaca perlu dimiliki oleh setiap orang, 

baik orang normal maupun orang yang memiliki hambatan tidak 

terkecuali peserta didik yang mengalami hambatan penglihatan 

atau tunanetra, agar mereka seperti peserta didik normal pada 

umumnya. Tempat belajar yang sesuai adalah di SLB-A atau di 

SLB. Tujuannya agar mereka mendapatkan pelajaran secara khusus 

dengan hambatan yang dimilikinya. Usaha untuk memiliki 

kemampuan prestasi membaca sudah tentu harus dimulai sedini 

mungkin, dimulai dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan 

sekolah. Beragam pengertian membaca, akan tetapi suara akhir dari 

pengertian membaca adalah memahami ide atau gagasan yang 

tersirat dalam bacaan. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ternyata layanan 

khusus untuk tunanetra belum berjalan dengan optimal, hal ini bisa 

dilihat dari proses pembelajaran yang dilakukan terhadap peserta 

didik tunanetra relatif sama, padahal dilihat dari klasifikasinya 

kondisi ketunanetraan terbagi menjadi dua yaitu buta total (tatally 
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blind) dan kurang awas (low vision). Kedua kondisi tersebut 

seharusnya dilayani sesuai dengan kondisi ketunanetraannya (tidak 

disamakan). Sebagai contoh dalam media pembelajaran tunanetra, 

media pembelajaran tunanetra diidentikan dengan braille. Tulisan 

braille ini menjadi media bagi tunanetra dalam membaca dan 

menulis. Namun penggunaan braille ini sebetulnya tidak berlaku 

bagi semua peserta didik tunanetra khususnya kurang tepat apabila 

digunakan oleh peserta didik yang dikategorikan sebagai peserta 

didik low vision, karena mereka masih memiliki sisa penglihatan 

fungsional yang bisa difungsikan untuk membaca dan menulis 

huruf latin. Menurut Hosni (2005, hlm. 1) mengemukakan bahwa : 

Tunanetra sering dianggap orang yang tidak dapat melihat 

alias buta total, hal ini tentu saja tidak benar. 90% tunanetra 

yang masih memiliki sisa penglihatan yang bisa dirangsang 

untuk dapat digunakan meskipun hanya untuk membantu 

melancarkan mobilitasnya. 60% dari yang disebut tunanetra 

ternyata masih ampu menggunakan sisa penglihatannya untuk 

membaca dan menulis latin, baik ia menggunakan alat bantu 

penglihatan seperti kaca mata dan alat pembesar lainnya 

maupun tanpa alat bantu penglihatan. Dengan demikian tidak 

semua tunanetra memerlukan tulisan braille dalam 

pendidikannya. 

Banyak fakta di lapangan peserta didik low vision yang 

dipaksakan belajar menggunakan huruf braille, padahal sebenarnya 

mereka mampu untuk membaca dan menulis huruf yang 

diperuntukan bagi peserta didik awas, dengan kondisi tersebut akan 

memberikan dampak yang buruk terhadap proses belajar mereka. 

Dari penelitian ditemukan bahwa prestasi belajar penyandang 

low vision lebih rendah dari mereka yang tergolong buta dan 

sering dianggap malas, hai ini sebagai akibat dari pelayanan 

pendidikan yang diberikan kepada penyandang low vision 

disamakan dengan yang tergolong buta yaitu menggunakan 

huruf braille (Hosni, 2005, hal. 1). 

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti melakukan studi 

pendahuluan diSLB Negeri A kota Bandung khususnya tingkat 
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SDLB pada tanggal 12 Maret 2018 dengan tujuan untuk 

membuktikan kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas. 

Dimana hasil studi pendahuluannya kondisi di atas benar adanya, 

media pembelajaran untuk peserta didik low vision sama seperti 

peserta didik buta total yaitu menggunakan braille dan hanya tiga 

peserta didik yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

tulisan latin. Sementara data yang diperoleh, terdapat sebelas 

peserta didik yang dikategorikan sebagai peserta didik low 

visiondari jumlah keseluruhan dua puluh lima peserta didik. Ketika 

diobservasi lebih dalam mengenai kemampuan untuk membaca 

huruf latin ditemukan lima peserta didik yang memiliki potensi 

untuk dapat membaca huruf latin. Dari kelima peserta didik 

tersebut dua peserta didik belum bisa  membaca huruf latin dan 

tiga peserta didik yang sudah bisa membaca huruf latin namun 

masih harus dalam pengawasan. 

Berdasarkan data di atas peneliti tertarik pada salah satu 

peserta didik yang berinisial R . R adalah salah satu peserta didik 

yang termasuk dalam kategori low vision yang duduk di kelas 3 

SDLB, ia mampu membaca huruf latin ukuran minimal 36 point, 

jenis huruf Times New Romandengan jarak ± 5 cm. Setelah 

melakukan studi pendahuluan peserta didik tersebut mengetahui 

beberapa huruf latin seperti huruf A dan I dan belum mengetahui 

huruf abjad latin lainnya, selain itu anak juga belum mampu 

membaca rangkaian huruf menjadi suku kata dan kata, maka dari 

itu sisa penglihatan fungsional yang dimiliki oleh peserta didik 

harus dimanfaatkan dan terus dilatih agar sisa penglihatan yang 

mereka miliki dapat dioptimalkan. Kebutuhan pendidikan bagi 

peserta didik low vision berbeda dengan anak-anak buta total 

(Nasichin, 2002, hlm. 1). Membaca dengan menggunakan huruf 

latin siswa low vision diharapkan dapat lebih memperluas bacaan 

dengan huruf latinnya untuk mengikuti laju perkembangan ilmu 

pengetahuan yang semakin maju dan pesat. Keterampilan 

membaca huruf latin bagi siswa low vision sangat membantu 

dalam mengikuti proses pendidikan, oleh karena itu untuk 

mengembangkan kemampuan membaca huruf latin peserta didik 
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low vision dibutuhkan suatu metode yang baik agar kemampuan 

yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan seoptimal 

mungkin. 
Peserta didiklow vision memerlukan pelayanan pendidikan 

khusus sesuai dengan sisa penglihatan yang dimilikinya, peserta 

didiklow vision adalah peserta didik yang diklasifikasikan sebagai 

peserta didik tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan 

fungsional dengan menggunakan alat khusus dan mereka dapat 

membaca tulisan latin. Oleh karena itu kebubutuhan pendidikan 

bagi peserta didik low vision berbeda dengan anak-anak buta total 

(Nasichin, 2002, hlm.1). Sisa penglihatan peserta didik low vision 

bila digunakan sebagaimana mestinya akan memberikan manfaat 

bagi pemiliknya karena indera penglihatan memberikan konstribusi 

yang sangat besar bila dibandingkan dengan indera-indera lainnya 

dalam mengembangkan konsep, persepsi ataupun informasi-

informasi kehidupan lainnya. Walaupun hanya memiliki sisa 

penglihatan yang sedikit bila dikembangkan maka akan diperoleh 

suatu persepsi yang lebih banyak. Dengan sisa penglihatan peserta 

didiklow vision memerlukan pembelajaran membaca  huruf latin 

sebagai salah satu alat komunikasi untuk mendapatkan informasi 

dan menggali sumber ilmu pengetahuan. Dengan membaca tulisan 

latin peserta didiklow vision diharapkan dapat lebih memperluas 

membaca huruf latinannya untuk mengikuti laju perkembangan 

ilmu pengetahuan yang semakin maju dan pesat. Keterampilan 

membaca tulisan latin bagi peserta didiklow vision sangat 

membantu dalam mengikuti proses pendidikan, oleh karena itu 

untuk mengembangkan kemampuan membaca huruf latin peserta 

didik low vision dibutuhkan suatu metode yang baik agar 

kemampuan yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan seoptimal mungkin. 

 Tidak semua peserta didik low vision memiliki kelancaran 

dalam membaca yang homogen, namun terdapat beberapa 

hambatan yang dihadapi seperti: keterbatasan lantang pandang 

yang dimilikinya sehingga sulit menngatur posisi objek yang 

dibaca dan kurang kontrasnya warna sehingga sulit untuk mengatur 
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posisi objek yang dibaca dan kesulitan lainya juga dapat timbul 

karena kurang lengkapnya sarana atau fasilitas khusus yang 

diperlukan pada saat membaca tulisan latin. 

Berdasarkan dari uraian di atas yang peneliti kemukakan, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Penggunaan Metode Alfabet Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Huruf Latin Peserta Didik Low Visiondi SLBNA Kota 

Bandung”, peneliti mencoba memecahkan masalah dalam 

hambatan membaca tulisan latin yang di alami oleh peserta didik 

low vision dengan menggunakan metode Alfabet. 

Sugiyarto (1980:56)metode abjad atau alfabet ialah metode 

pengajaran dengan memperkenalkan huruf yang harus 

dihafalkan dengan dilafalkan menurut bunyinya dalam abjad. 

Untuk beberapa kasus, anak susah membedakan huruf-huruf 

b, d, p, q atau n, u, m, w. untuk itu guru melatihkan huruf-

huruf tersebut berulang-ulang atau dengan cara memberi 

warna yang berbeda. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi peneliti 

melatih peserta didik low vision dalam membaca huruf latin 

meggunakan metode Alfabet dengan harapan metode ini dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran membaca huruf 

latin pada peserta didik low vision, dan berdampak positif  pada 

peserta didik sehingga dapat meningkatkan kempamuannya dalam 

membaca tulisan latin. Selain itu dengan penerapan metode ini 

dalam membaca tulisan latin peserta didik dapat langsung melihat 

dan meraba, mengucapkan, berbuat dan mencoba untuk berfikir, 

selain itu peserta didik juga dapat menyusun huruf-huruf menjadi 

sebuah kata. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah di lapangan yang mempengarui terhadap 

ketidakmampuan membaca huruf latin pada peserta didik low vision 

adalah sebagai berikut : 

1. Peserta didik low vision sering diperlakukan sama dengan peserta 

didik totally blind yaitu menggunakan media braille dalam 
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pembelajaran karena kurang lengkapnya sarana atau fasilitas 

khusus yang diperlukan pada saat membaca tulisan latin. 

2. Peserta didik low vision tidak dilatih pengembangan sisa 

penglihatan fungsional. 

3. Metode yang digunakan untuk peserta didik low vision masih 

kurang efektif untuk meningkat kemampuan membaca huruf latin. 

4. Kurangnyamotivasi bagi peserta didik low vision untuk dapat 

mengembangkan kemampuan membaca huruf latin. 

5. Belum memanfaatkan media atau alat bantu yang dapat menunjang 

kemampuan membaca huruf latin pada peserta didik low vision. 

 

C. Batasan Masalah 

Memperhatikan keterbatasan kemampuan peserta didik 

low vision dalam membaca huruf latin. Masalah dalam penelitian ini 

perlu dibatasi, agar sesuai dengan harapan dan  mencapai tujuan secara 

optimal. Penelitian ini dibatasi pada masalah penggunaan metode 

untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca huruf latin 

peserta didik low vision melalui metode Alfabetatau metode abjad. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh penggunaan 

metode Alfabet dalam meningkatkan kemampuan membaca huruf latin 

pada anak low vision di SLB Negeri A Kota Bandung ?” 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh penggunaan metode alfabet dalam 

meningkatkan kemampuan membaca huruf latin pada anak 

low vision di SLB Negeri A kota Bandung. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk : 
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1) Mengetauhi kemampuan membaca huruf latin pada 

peserta didik low vision di SLB Negeri A Kota Bandung 

sebelum dan setelah menggunakan metode alfabet. 

2) Meningkatkan kemampuan membaca huruf latin pada 

peserta didik low vision di SLB Negeri A Kota Bandung 

dengan menggunakan metode alfabet.  

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dalam mengembangkan ilmu pendidikan khusus 

yang berkaitan dengan penggunaan metode alfabet dalam 

meningkatkan kemampuan membaca huruf latin pada peserta 

didik tunanetra di SLB Negeri A Kota Bandung. 

b. Manfaat Praktis 

Metode ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

metode pembelajaran untuk membantu guru dalam 

mengoptimalkan peserta didik low vision dalam meningkatkan 

kemampuan membaca huruf latin. 


