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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata “medium”, yang secara harfiah berarti “perantara atau 

pengantar”. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan (Syaiful, dkk., 2006: 120).Dalam 

aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang 

berlangsung antara pendidik dengan peserta didik (Faturrohman, 2011: 

65). 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk merangsang informasi 

guna mendorong interaksi dalam pembelajaran. 

Gearlach & Ely (1971) dalam Faturrohman (2011: 65) mengatakan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi 

atau kejadian yang membangun suatu kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

Atwi Suparman dalam Faturrohman (2011:65) mendefinisikan, 

media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau 

informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Briggs (1979) 

dalam Sanjaya (2010: 204), menyatakan media adalah alat untuk memberi 

perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media adalah seperangkat alat yang digunakan sebagai pelengkap 

melainkan sebagai pengantar untuk merangsang penyalur informasi dalam 

proses pembelajaran 

2. Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran (instruction) bermakna sebagai “upaya untuk 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya 

(effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian 

tujuan yang telah direncanakan” (Majid, 2008: 4). Jadi, pembelajaran 

merupakan proses, cara sebagai upaya pencapaian sesuatu yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan. 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, 

yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simple dapat 

diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan 

pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran 

hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan 

siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) 

dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan (Trianto, 2012: 17). 

Rossi dan Breidle (1996) dalam Sanjaya (2010:204), 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan 

yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti: radio, televisi, buku, 

koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Rossi, alat-alat semacam radio 

dan televisi kalau digunakan dan diprogram untuk pendidikan, maka 

merupakan media pembelajaran. 
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Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan media pembelajaran 

adalah seperangkat alat lunak dan keras yang digunakan untuk tujuan 

pendidikan saat proses pembelajaran berlangsung. 

3. Fungsi dan Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar, fungsi media menurut Nana 

Sudjana (1991) dalam Faturrohman (2011: 66) antara lain: 

1) Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan 

fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu 

untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif; 

2) Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari 

keseluruhan situasi mengajar; 

3) Media dalam pengajaran, penggunaannya bersifat integral dengan 

tujuan dan isi pelajaran; 

4) Penggunaan media dalam pengajaran bukan semata mata sebagai alat 

hiburan yang digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar 

supaya lebih menarik perhatian siswa; 

5) Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dlam 

menangkap pengertian yang diberikan guru; 

6) Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi 

mutu belajar mengajar. 

 Lebih detail fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran 

menurut Faturrohman (2011: 67) di antaranya : 
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1) Menarik perhatian siswa 

2) Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses 

pembelajaran 

3) Menperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan) 

4) Mengatasi keterbatasan ruang 

5) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif 

6) Waktu pembelajaran bisa dikondisikan 

7) Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar 

8) Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu/ 

menimbulkan gairah belajar 

9) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam 

10) Meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Sanjaya (2010: 208-209) fungsi dan manfaat penggunaan 

media pembelajaran antara lain: 

1) Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. 

     Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dpat 

diabadikan dengan foto, film atau direkam melalui video atau audio, 

kemudian peristiwa itu dapat disimpan dan dapat digunakan manakala 

diperlukan. Contohnya, guru dapat menjelaskan proses perkembangan 

ulat menjadi kupu-kupu atau proses perkembangan bayi dalam rahim 
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dari mulai sel telur sampai dibuahi sampai embrio dan berkembang 

menjadi bayi melalui tayangan video. 

2) Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. 

     Melalui media pembelajaran, furu dapat menyajikan bahan 

pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkrit sehingga mudah 

dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme. Misalkan untuk 

menyampaikan bahan pelajaran tentang sistem peredaran darah pada 

manusia, dapat disajikan melalui film. 

3) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. 

    Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa 

sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih 

meningkat. Sebagai contoh, sebelum menjelaskan materi pelajaran 

tentang polusi, untuk dapat menarik perhatian siswa terhadap topic 

tersebut, maka guru memutar film terlebih dahulu tentang banjir, atau 

tentang kotoran limbah industri dan sebagainya. 

4. Macam-Macam Media Pembelajaran 

Menurut Sanjaya (2010: 211-212), media pembelajaran 

diklasifikasikan menjadi: 

1) Dilihat dari sifatnya, media dibagi ke dalam: 

a) Media auditif 

Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau 

media hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman 

suara. 
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b) Media visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini 

adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai 

bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. 

c) Media audio visual 

Media audiovisual merupakan jenis media yang selain 

mengandung usnru suara juga mengandung unsur gambar yang 

dpat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide 

suara dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih 

menarik, sebab mengandung unsur jenis media yang pertama dan 

kedua. 

2) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dibagi dalam : 

a) Media dengan daya liput luas dan serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta 

dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu 

yang sama. Contoh: radio dan televisi. 

b) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat 

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat 

yang khsusus seperti film, sound slides, film rangkai, yang harus 

menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 
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c) Media untuk pengajaran individual 

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, termasuk 

media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui 

komputer. 

3) Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam : 

a) Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, 

cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. 

b) Media kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit 

diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya dan 

penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. 

4) Dilihat dari kesiapan pengadaannya, (Sadiman, dkk., 2008: 83-84) 

media dibagi dalam : 

a) Media jadi, merupakan komoditi perdagangan dan terdapat di 

pasaran luas dalam keadaan siap pakai (media by utilization). 

Kelebihannya, hemat dalam waktu, tenaga dan biaya untuk 

pengadaannya. Sedangkan kekurangannya, kecilnya kemungkinan 

untuk mendpatkan media jadi yang dapat sepenuhnya sesuai 

dengan tujuan atau kebutuhan pembelajaran setempat. 

b) Media rancangan, merupakan media yang perlu dirancang dan 

dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan pembelajran 
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tertentu (media by design). Kekurangannya, akan memeras banyak 

waktu, tenaga maupun biaya. 

5. Prinsip-Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran 

Nana Sudjana (1990), dalam Faturrohman (2011: 68-69) 

mengemukakan prinsip-prinsip pemilihan media sebagai berikut: 

1) Menentukan jenis media dengan tepat. Artinya, sebaiknya guru 

memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan 

dan bahan pelajaran yang diajarkan; 

2) Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat. Artinya 

perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan 

tingkat kematangan/kemampuan anak didik; 

3) Menyajikan media dengan tepat. Artinya teknik dan metode 

penggunaan media dalam pengajaran harus disesuaikan dengan 

tujuan, bahan, metode, waktu dan sarana; 

4) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan 

situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana pada waktu 

mengajar media digunakan. 

6. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemilihan Media Pembelajaran 

Menurut Faturrohman (2011: 69), agar media pembelajaran yang 

dipilih itu tepat dan sesuai prinsip-prinsip pemilihan, perlu memperhatikan 

yang lain, yakni: 
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1) Objektivitas. Metode dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan 

guru, melainkan keperluan sistem belajar. Karena itu perlu masukan 

dari siswa. 

2) Program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan 

kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik 

menyangkut isi, struktur maupun kedalamannya. 

3) Sasaran program. Media yang akan digunakan harus dilihat 

kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dari 

segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan 

penyajian maupun waktu penggunaannya. 

4) Situasi dan kondisi. Yakni situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan 

ruangan yang akan dipergunakan, baik ukuran, perlengkapan maupun 

ventilasinya, situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti 

pelajaran baik jumlah, motivasi dan kegairahannya. 

5) Kualitas teknik. Barangkali ada rekaman suara atau gambar-gambar 

dan alat-alat lainnya yang perlu penyempurnaan sebelum digunakan. 

Misalnya: suara atau gambar yang kurang jelas, keadaannya telah 

rusak, ketidaksesuaian dengan alat yang lainnya. 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Secara terminologis Pendidikan Agama Islam sering diartikan 

dengan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam (Tafsir dalam Gunawan, 

2012: 201).  
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Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu mata pelajaran/ mata 

kuliah dengan tujuan untuk menghasilkan para siswa dan mahasiswa yang 

memiliki jiwa agama dan taat menjalankan perintah agamanya, bukan 

mengahasilkan siswa dan mahasiswa yang berpengetahuan agama secara 

mendalam. Jadi titik tekannya di sini adalah mengarahkan siswa dan 

mahasiswa agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan 

amal shaleh sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Syahidin, 

2009:3). 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain, dalam hubungannya dengan kerukunan 

antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa 

(Kurikulum PAI, 2002:3 dalam  Abdul Majid, dkk., 2005:130). 

Menurut Zakiah Daradjat dalam Gunawan Heri (2012: 201) 

pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 

Tayar Yusuf (1986:35) dalam Abdul Majid, dkk., (2005:130) 

mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua 

untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan 
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keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa 

kepada Allah swt. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

Pendidikan Agama Islam yaitu usaha untuk mengasuh, membimbing dan 

mengarahkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

agar kelak menjadi manusia yang bertakwa. 

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Feisal dalam Ramayulis (2005: 20) berpendapat terdapat beberapa 

pendekatan yang digunakan dalam memainkan fungsi agama Islam di 

sekolah, antara lain: 

a. Pendekatan nilai universal (makro), yaitu suatu program yang 

dijabarkan dalam kurikulum. 

b. Pendekatan Meso, artinya pendekatan program pendidikan yang 

memiliki kurikulum, sehingga dapat memberikan informasi dan 

kompetisi pada anak. 

c. Pendekatan Ekso, artinya pendekatan program pendidikan yang 

memberikan kemampuan kebijakan pada anak untuk membudidayakan 

nilai agama Islam. 

d. Pendekatan Makro, artinay pendekatan program pendidikan yang 

memberikan kemampuan kecukupan keterampilan seseorang sebagai 

profesional yang mampu mengemukakan ilmu teori, informasi, yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Majid (2005: 134-135), fungsi Pendidikan Agama Islam 

di sekolah antara lain: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di duni dan di akhirat. 

c. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki 

bakat khusus di bidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan 

dapat pula bermanfaat bagi orang lain. 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-

hari. 

e. Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangan menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

f. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Mata pelajaran PAI terdapat di semua jenjang pendidikan jalur 

sekolah sejak dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. 
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Perbedaan institusi berimplikasi pada perbedaan perumusan tujuan mata 

pelajaran agama Islam. Secara umum Pendidikan Agama Islam bertujuan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian, 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan peserta didik tentang 

agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

dalam hal ketaqwaan kepada Allah serta berakhlak mulia (Pusat 

Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan DepdikNas, 2003: 7-8). 

Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ramayulis, 2005:22). 

Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman 

siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Menurut Noer (2008: 102), isi Pendidikan Agama Islam memiliki 

sejumlah karakteristik yang digali dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 

sebagai sumber ajaran Islam. Karakteristik pertama tampak pada criteria 

pemilihannya, yaitu: iman, ilmu, amal, akhlak, dan sosial. Dengan kriteria 
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tersebut pendidikan Islam merupakan pendidikan keimanan, ilmiah, 

alamiah, moral, dan sosial. 

a. Pendidikan keimanan 

Pendidikan berwatak Rabbani. Menempatkan hubungan antara 

hamba dnegan sang Khaliq. Dengan hubungan tersebut, kehidupan 

indibidu akan bermakna, perbuatannya akan bertujuan, mendorongnya 

untuk belajar, dan beramal akan tumbuh, akhlaknya akan menjadi 

mulia, dan jiwanya menjadi bersih, sehingga pada gilirannya akan 

memiliki kompetensi untuk menjadi khalifah di muka bumi. 

b. Pendidikan amaliyah 

Mencakup semua pendidikan dalam kategori pendidikan 

profesi yang berguna bagi kehidupan. Umpamanya, pengetahuan untuk 

menundukkan berbagai fenomena alam serta memanfaatkan kekayaan 

dan apa yang dapat digali dari bumi bagi kepentingan individu, 

masyarakat dan semua umat manusia. Islam menghendaki agar setiap 

individu memiliki profesi sebagai mata penghiduannya dan berupaya 

menekuninya hingga memberinya hasil yang terbaik. 

c. Pendidikan ilmiah 

Dimulai dari ketrampilan membaca dan menulis, dalam surat 

Iqra, ayat 1-2. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan bersifat 

komprehensif karena lahir dari prinsip kesatuan yang merupaka aspek 

penting di dalam konsep Islam, atas dasar itu Islam mendorong 

manusia untuk mempelajrai setiap pengetahuan yang bermanfaat bagi 
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dirinya, masyarakat, dan semua umat manusia, baik dalam lingkup 

pengetahuan kesyari’atan maupun pengetahuan sosial, pengamalan, 

ataupun pengetahuan lainnya. 

d. Pendidikan akhlak 

Pendidikan akhlak adalah bagian besar dari isi pendidikan 

Islam. Terlihat dari al-Qur’an sebagai referensi paling penting tentang 

akhlak bagi kaum muslimin, individu, keluarga, masyarakat, dan umat. 

Akhlak adalah buah Islam yang bermanfaat bagi manusia dan 

kemanusiaan serta membuat hidup dan kehidupan menjadi baik. 

Akhlak adalah alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan 

masyarakat. Tanpa akhlak manusia tidak akan berbeda dari kumpulan 

binatang. Allah swt menjadikan al-asmaul husna sebagai nilai ideal 

akhlak yang mulai dan menyerukan kepada manusia untuk 

meneladaninya. 

e. Pendidikan sosial 

Tabiat risalah Islam adalah sosial, demikian pula tabiat sifat 

manusia. Jadi tidak aneh jika Islam memusatkan perhatian pada 

pengembangan kebiasaan sosial yang baik pada individu serta 

menanamkan perasaan bahwa dia adalah anggota di dalam keluarga, 

individu di dalam masyarakat, dan seseorang di tengah-tengah umat 

manusia. Atas dasar itu Islam mengatur hubungan antara individu dan 

keluarganya serta antara individu dengan masyaraktnya, kemudian 
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memusatkan perhatian kepada pembentukan manusia yang saleh untuk 

hidup di alam yang luas ini. 

C. Tunanetra 

1. Pengertian Tunanetra 

Tunanetra merupakan sebutan untuk individu yang mengalami 

gangguan pada indera penglihatan (Smart, 2014: 36). 

Menurut Somantri (2012: 65), anak tunanetra adalah individu yang 

indera penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran 

penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anak tunanetra 

merupakan sebutan bagi individu yang indera penglihatannya tidak dapat 

berfungsi seperti orang lain pada umumnya. 

Anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam 

kondisi berikut: 

a. Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang 

awas. 

b. Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. 

c. Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. 

d. Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan 

penglihatan. 

Dari kondisi-kondisi di atas, pada umumnya yang digunakan 

sebagai patokan apakah seorang anak termasuk tunanetra atau tidak ialah 

berdasarkan pada tingkat ketajaman penglihatannya. Untuk mengetahui 
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ketunanetraan dapat digunakan suatu tes yang dikenal sebagai tes Snellen 

Card. Perlu ditegaskan bahwa anak dikatakan tunanetra bila ketajaman 

penglihatannya (visusnya) kurang dari 6/21. Artinya, berdasarkan tes, 

anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter yang oleh orang 

awas dapat dibaca pada jarak 21 meter. 

Berdasarkan acuan tersebut, anak tunanetra dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam: 

1) Buta 

Dikatakan buta jika anak sama sekali tidak mampu menerima 

rangsang cahaya dari luar (visusnya=0). 

2) Low Vision 

Bila anak masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi 

ketajamannya lebih dari 6/21, atau jika anak hanya mampu membaca 

headline pada surat kabar. 

Anak dengan hendaya penglihatan (vision impairment) adalah anak 

yang menyandang buta total dan anak yang mempunyai hambatan 

penglihatan sebagian. Ini menandakan bahwa anak dengan hendaya 

penglihatan adalah mereka yang mempunyai kelebihan kemampuan luar 

daya penglihatannya, mengacu kepada kemampuan inteligensi yang cukup 

baik, daya ingat yang kuat, di samping kemampuan taktil melalui ujung 

jari jemarinya yang luar biasa tidak berfungsi guna mengembangkan 

kemampuan persepsi dirinya tehadap pengintegrasian konsep-konsep 

(develop integrated concepts) (Delphie, 2009: 222). 
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Anak dengan hambatan penglihatan sebagian biasanya mereka 

masih dapat menggunakan sisa –sisa penglihatannya walaupun mereka 

mengalami kesulitan menggunakan indera penglihatan, khususnya saat 

mereka membaca suatu bacaan dengan huruf berukuran normal. 

Sedangkan anak yang menyandang buta total adalah mereka yang 

mengenali orang, objek, atau lingkungannya dengan menggunakan 

kemampuan taktil atau rabaan, dengan indera dengar, dan dengan indera 

penciumannya (Delphie, 2009: 225). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak yang mengalami hendaya 

penglihatan terbagi menjadi dua, yaitu: anak yang buta total, dan anak 

yang mengalami hambatan penglihatan sebagian. Anak yang mengalami 

hambatan sebagian masih bisa menggunakan sisa-sisa penglihatannya, 

sedangkan anak yang mengalami buta total lebih mengedapankan 

kemampuan indera peraba, dan indera penciumannya untuk mengenali 

yang ada di sekitarnya. 

2. Ciri-Ciri Anak Tunanetra 

Menurut Smart (2014, 37-38), ciri-ciri anak tunanetra buta total 

dapat terlihat dari: 

1) Fisik, seperti: mata juling, sering berkedip, mata infeksi, menyipitkan 

mata, kelopak mata merah, gerakan mata tidak beraturan dan cepat, 

mata selalu berair (mengeluarkan air mata), dan pembengkakan pada 

kulit tempat tumbuh bulu mata. 

2) Perilaku, seperti: menggosok mata secara berlebihan; menutup atau 

melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau mencondongkan 
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kepala ke depan; sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan 

lain yang sangat memerlukan penggunaan mata; berkedip lebih 

banyak daripada biasanya atau lekas marah apabila mengerjakan 

suatu pekerjaan; membawa bukunya ke dekat mata; tidak dapat 

melihat benda-benda yang agak jauh; dan menyipitkan mata atau 

mengerutkan dahi. 

3) Psikis, seperti: perasaan mudah tersinggung, mudah curiga, dan 

ketergantungan yang berlebihan. 

Delphie (2009: 230), menyebutkan ada gejala-gejala anak dengan 

hendaya low vision atau partially sighted, antara lain: 

1) Sering mengusap mata dan merasa gatal-gatal pada kelopak biji 

matanya. 

2) Saat bergerak ke arah depan atau membaca, selalu menutup salah satu 

matanya dan selalu mencondongkan kepala ke depan. 

3) Mengalami kesulitan membaca. 

4) Sering mengedipkan matanya secara berulang kali. 

5) Saat memegang buku bacaan untuk dibaca selalu diarahkan dekat ke 

matanya. 

6) Tidak mampu melihat secara jelas pada objek atau tulisan pada jarak 

yang cukup jauh. 

7) Sering mengeluarkan air mata. 

8) Sering mengalami frustasi saat melakukan latihan orientasi mobilitas. 

9) Selalu tertukar dalam menulis huruf atau kata (misalnya b dengan d, 

ani dengan ina, dan sejenisnya). 
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10) Selalu mengeluarkan suara seperti berbisik saat membaca secara 

menyimak tanpa suara. 

11) Kesulitan dalam membaca kata-kata dalam suatu baris atau angka-

angka dalam kolom. 

12) Sering kali menghilangkan kata-kata sambung (small words) saat 

membaca. 

13) Tidak mampu menuliskan kalimat pada garis yang lurus. 

14) Selalu menggunakan tangan atau jari untuk menandakan halaman dari 

buku yang dibaca (Hallahan, 1987: 291; Hallahan, 1991: 307; 

Ashman dan Elkins, 1994: 352). 

Menurut Smart (2014: 40-41), ciri-ciri low vision antara lain: 

1) Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat; 

2) Hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar; 

3) Mata tampak lain; 

4) Terlihat tidak menatap lurus ke depan; 

5) Lebih sulit melihat pada malam hari daripada siang hari; 

6) Pernah menjalani operasi mata atau memakai kacamata yang sangat 

tebal, tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. 

3. Klasifikasi Anak Tunanetra 

Derajat tunanetra berdasarkan distribusinya berada dalam 

rentangan yang berjenjang, dari yang ringan sampai yang berat. Berat 

ringannya jenjang ketunanetraan didasarkan kemampuannya untuk melihat 

bayangan benda.  
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Menurut Efendi (2008, 31-32), jenjang kelainan ditinjau dari 

ketajaman untuk melihat bayangan benda dapat dikelompokkan menjadi 

berikut: 

a. Anak yang mengalami kelainan penglihatan yang mempunyai 

kemungkinan dikoreksi dengan penyembuhan pengobatan atau alat 

optik tertentu. Anak yang termasuk dalam kelompok ini tidak 

dikategorikan dalam kelompok anak tunanetra sebab ia dapat 

menggunakan fungsi penglihatan dengan baik untuk kegiatan belajar. 

b. Anak yang mengalami kelainan penglihatan, meskipun dikoreksi 

dengan pengobatan atau alat optik tertentu masih mengalami kesulitan 

mengikuti kelas reguler sehingga diperlukan kompensasi pengajaran 

untuk mengganti kekurangannya. Anak yang memiliki kelainan 

penglihatan dalam kelompok kedua dapat dikategorikan sebagai anak 

tunanetra ringan sebab ia masih bisa membedakan bayangan. Dalam 

praktik percakapan sehari-hari anak yang masuk dalam kelompok 

kedua ini lazim disebut anak tunanetra sebagian (partially seeing-

children). 

c. Anak yang mengalami kelainan penglihatan yang tidak dapat dikoreksi 

dengan pengobatan atau alat optik apapun, karena anak tidak mampu 

lagi memanfaatkan indra penglihatannya. Ia hanya dapat dididik 

melalui saluran lain selain mata. Dalam percakapan sehari-hari, anak 

yang memiliki kelainan penglihatan dalam kelompok ini dikenal 

dengan sebutan Buta (tunanetra berat).  
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Cruickshank dalam Efendi (2008: 32), menelaah jenjang 

ketunetraan berdasarkan pengaruh gradasi kelainan penglihatan terhadap 

aktivitas ingatannya, dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Anak tunanetra total bawaan atau yang diderita sebelum usia 5 tahun. 

b. Anak tunanetra total yang diderita setelah usia 5 tahun. 

c. Anak tunanetra sebagian karena faktor bawaan. 

d. Anak tunanetra sebagian akibat sesuatu yang didapat kemudian. 

e. Anak dapat melihat sebagian karena faktor bawaan. 

f. Anak dapat melihat sebagian akibat tertentu yang didapat kemudian. 

Menurut Smart (2014, 36-37), ada beberapa klasifikasi lain pada 

anak tunanetra. Salah satunya berdasarkan kelainan-kelainan yang terjadi 

pada mata, yaitu: 

a) Myopia, penglihatan jarak dekat, bayangan tidak terfokus, dan jatuh di 

belakang retina. Penglihatan akan menjadi jelas jika objek didekatkan. 

Untuk membantu proses penglihatan, pada penderita myopia 

digunakan kacamata koreksi dengan lensa negatif. 

b) Hyperopia, penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus, dan jatuh 

di depan retina. Penglihatan akan menjadi jelas jika objek dijauhkan. 

Untuk membantu proses penglihatan, pada penderita hyperopia 

digunakan kacamata koreksi dengan lensa positif, dan 

c) Astigmatisme, penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan 

ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain pada bola 

mata sehingga bayangan benda, baik pada jarak dekat maupun jauh, 
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tidak terfokus jatuh pada retina. Untuk membantu proses penglihatan, 

pada penderita astigmatisme digunakan kacamata koreksi dengan lensa 

silindris. 

4. Faktor-faktor Penyebab Ketunanetraan 

Secara ilmiah, ketunanetraan anak dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor, antara lain: 

a. Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan 

keadaan bayi selama masih dalam kandugan. Kemungkinannya karena 

faktor gen (sifat pembawa keturunan), kondisi psikologis ibu, 

kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebagainya. 

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor yang saat atau sesudah bayi 

dilahirkan. Misalnya, kecelakaan, terkena penyakit siphilis yang 

mengenai matanya saat dilahirkan, pengaruh alat bantu medis (tang) 

saat melahirkan sehingga sistem persyarafannya rusak, kurang gizi, 

atau vitamin, terkena racun, virus trachoma, panas badan yang terlalu 

tinggi, serta peradangan mata karena penyakit, bakteri, ataupun virus 

(Somantri, 2012: 66-67). 

Menurut Smart (2014: 41-42), faktor penyebab tunanetra antara 

lain: 

a. Pre-natal (dalam kandungan) 

Faktor penyebab tunanetra pada masa pre-natal sangat erat kaitannya 

dengan adanya riwayat dari orangtuanya atau kelainan pada masa 

kehamilan. 
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1) Keturunan 

Pernikahan dengan sesame tunanetra dapat menghasikan anak 

dengan kekurangan yang sama, yaitu tunanetra. Selain dari 

pernikahan tunanetra, jika salah satu orang tua memiliki riwayat 

tunanetra, juga akan mendapatkan anak tunanetra. Ketunanetraan 

akibat faktor keturunan, antara lain: penyakit pada retina (retinitis 

pigmentosa), katarak. 

2) Pertumbuhan anak di dalam kandungan 

Ketunanetraan anak yang disebabkan pertumbuhan anak dalam 

kandungan biasa disebabkan oleh: gangguan pada saat ibu hamil, 

adanya penyakit menahun, infeksi, dan kekurangan vitamin. 

b. Post-natal 

Post-natal merupaka masa setelah bayi dilahirkan. Tunanetra bisa saja 

terjadi pada masa ini, seperti: 

1) Kerusakan pada mata saraf mata, pada waktu persalinan akibat 

benturan alat-alat atau benda keras, 

2) Pada waktu persalinan, 

3) Mengalami penyakit mata, 

4) Kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan. 

5. Karakteristik Anak Tunanetra 

Menurut Somantri (2012: 67), anak tunanetra memiliki 

karakteristik kognitif, sosial, emosi, motorik, dan kepribadian yang sangat 

bervariasi. Hal ini sangat tergantung pada sejak kapan anak mengalami 
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ketunanetraan, bagaimana tingkat ketajaman penglihatannya, berupa 

usianya, serta bagaimana tingkat pendidikannya. 

a. Perkembangan Kognitif Anak Tunanetra 

Indera penglihatan ialah salah satu indera penting dalam 

menerima informasi yang datang dari luar dirinya. Sekalipun cara 

kerjanya dibatasi oleh ruang, indera ini mampu mendeteksi objek 

pada jarak yang jauh. Melalui indera penglihatan seseorang mampu 

melakukan pengamatan terhadap dunia sekitar, tidak saja pada 

bentuknya (pada objek berdimensi dua) tetapi dinamikanya. Melalui 

indera ini pula sebagian besar rangsang atau informasi akan diterima 

untuk selanjutnya diteruskan ke otak, sehingga timbul kesan atau 

persepsi dan pengertian tertentu terhadap rangsang tersebut. Melalui 

kegiatan-kegiatan yang bertahap dan terus menerus seperti inilah yang 

pada akhirnya mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

kognitif seseorang sehingga mampu berkembang secara optimal. 

Akibat dari ketunanetraan, maka pengenalan atau pengertian 

terhadap dunia luar anak, tidak dapat diperoleh secara lengkap dan 

utuh. Akibatnya perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung 

terhambat dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. 

Hal ini disebabkan perkembangan kognitif tidak saja erat kaitannya 

dengan kecerdasan atau kemampuan inteligensinya, tetapi juga 

dengan kemampuan indera penglihatannya. 
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b. Perkembangan Motorik Anak Tunanetra 

Perkembangan motorik anak tunanetra cenderung lambat 

dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Kelambatan ini 

terjadi karena dalam perkembangan perilaku motorik diperlukan 

adanya koordinasi fungsional antara neuromuscular system (sistem 

persyarafan dan otot), dan fungsi psikis (kognitif, afektif, dan konatif), 

serta kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Pada anak 

tunanetra mungkin fungsi neuromuscularsystem-nya tidak bermasalah 

tetapi fungsi psikisnya kurang mendukung sehingga menjadi 

hambatan tersendiri dalam perkembangan motoriknya. 

Secara fisik mungkin anak mampu mencapai kematangan 

sama dengan anak awas pada umumnya, tetapi karena fungsi 

psikisnya (seperti pemahaman terhadap realitas lingkungan, 

kemungkinan mengetahui adanya bahaya dan cara menghadapi, 

keterampilan gerak yang serba terbatas, serta kurangnya keberanian 

dalam melakukan sesuatu) mengakibatkan kematangan fisiknya 

kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam melakukan 

aktivitas gerak motorik. Hambatan dalam fungsi psikis ini secara 

langsung atau tidak langsung terutama berpangkal dari 

ketidakmampuannya dalam melihat. 

c. Perkembangan Emosi Anak Tunanetra 

Salah satu variable determinan perkembangan emosi adalah 

variable organisme, yaitu perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi 
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bila seseorang mengalami emosi. Sedangkan variable lainnya ialah 

stimulus atau rangsangan yang menimbulkan emosi, serta respon atau 

jawaban terhadap rangsangan emosi yang datang dari lingkungannya. 

Secara umum dari ketiga variable tersebut yang tidak dapat diubah 

oleh pendidikan adalah variable organisme. 

 Perkembangan emosi anak tunanetra akan sedikit mengalami 

hambatan dibandingkan dengan anak yang awas. Keterlambatan ini 

terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anak tunanetra 

dalam proses belajar. Pada awal masa kanak-kanak, anak tunanetra 

mungkin akan melakukan proses belajar mencoba-coba untuk 

menyatakan emosinya, namun hal ini tetap dirasakan tidak efisien 

karena dia tidak dapat melakukan pengamatan terhadap reaksi 

lingkungannya secara tepat. Akibatnya pola emosi yang ditampilkan 

mungkin berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

diri maupun lingkungannya. 

d. Perkembangan Sosial Anak Tunanetra 

Perkembangan sosial berarti dikuasainya seperangkat 

kemampuan untuk bertingkah laku sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

Bagi anak tunanetra, penguasaan seperangkat kemampuan bertingkah 

laku tersebut tidaklah mudah. Dibandingkan dengan anak awas, anak 

tunanetra lebih banyak menghadapi masalah dalam perkembangan 

sosial. Hambatan-hambatan tersebut terutama muncul sebagai akibat 

langsung maupun tidak langsung dari ketunanetraannya. 
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Perkembangan sosial anak tunanetra sangat bergantung pada 

bagaimana perlakuan dan penerimaan lingkungan terutama 

lingkungan keluarga terhadap anak tunanetra itu sendiri. Akibat 

ketunanetraan secara langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh 

terhadap perkembangan sosial anak seperti keterbatasan anak untuk 

belajar sosial melalui identifikasi maupun imitasi, keterbatasan 

lingkungan yang dapat dimasuki anak untuk memenuhi kebutuhan 

sosialnya, serta adanya faktor-faktor psikologis yang menghambat 

keinginan anak untuk memasuki lingkungan sosialnya secara bebas 

dan aman. 

e. Perkembangan Kepribadian Anak Tunanetra 

  Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa sifat kepribadian antara anak tunanetra dengan anak awas. 

Ada kecenderungan anak tunanetra relatif lebih banyak yang 

mengalami gangguan kepribadian dicirikan dengan introversi, 

neurotik, frustasi, dan rigidasi (kekakuan) mental. Namun demikian, 

di sisi lain terdapat pula hasil-hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti dalam penyesuaian diri 

antara anak yang tunanetra dengan anak awas. 

6. Kondisi Kecerdasan Anak Tunanetra 

Berdasarkan hasil penyelidikan, anak tunanetra ternyata mereka 

mempunyai inteligensi yang normal sehingga tidak mempunyai gangguan 

kognitif, mereka hanya mengalami hambatan dalam perkembanganya 

yang sehubungan dengan ketunaannya (Abu, Ahmadi & Widodo 

Supriyono, 2013) 
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Menurut Efendi (2008: 44), ada beberapa jenis tes yang diciptakan 

untuk mengukur tingkat kecerdasan yang khusus diperuntukkan bagi anak 

tunanetra, antara lain: ohwaki kohn block design, hisblind learning design, 

interim heyes-binet inteligence test, tes verbal dari WISC, blind learning 

aptitude test. 

Heyes dalam Efendi (2008: 44), seorang ahli pendidikan anak 

tunanetra telah melakukan penelitian terhadap kondisi kecerdasan anak 

tunanetra. Kesimpulan dari hasil penelitiannya sebagai berikut: 

a. Ketunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan 

rendah. 

b. Mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. 

c. Anak tunanetra ternyata banyak yang berhasil mencapai prestasi 

intelektual yang baik, apabila lingkungan memberikan kesempatan 

dan motivasi kepada anak tunanetra untuk berkembang. 

d. Penyandang ketunanetraan tidak menunjukkan kelemahan dalam 

intelegensi verbal. 

7. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Anak dengan Hendaya 

Penglihatan 

Menurut Delphie (2009: 230), ada hambatan-hambatan bagi anak 

dengan hendaya penglihatan total, antara lain: 

1) Sebagian besar dari mereka saat berjalan dilakukan sambil menyeret 

kakinya dengan gerak tangan ke kiri dan ke kanan di hadapan 

mukanya. 
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2) Saat berjalan atau kegiatan gerak lainnya dilakukan sambil 

menggerak-gerakkan anggota tubuh lainnya yang tidak ada arti dan 

arah tujuan tertentu. 

3) Mereka terkadang cenderung verbalisme. Pengertian verbalisme pada 

anak dengan hendaya penglihatan dimaksudkan bahwa saat mereka 

mengucapkan suatu objek melalui kata, umumnya kata yang muncul 

tidak sesuai dengan tujuannya. Hal ini disebabkan mereka menangkap 

objek bunyi tertentu berdasarkan hasil pengalaman-pengalaman yang 

diperolehnya melalui indera pendengaran, taktil atau daya raba, dan 

penciuman. Contoh, terhadap kata atau bunyi Indian, mereka 

umumnya merespon dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan 

visualnya atu tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya dengan kata 

merah atau cokelat. Oleh karenanya, sasaran pembelajaran terhadap 

anak dengan hendaya penglihatan hendaknya dapat diarahkan untuk 

mampu berbahasa secara maksimal dengan menggunakan media 

berkaitan dengan budaya yang ada dalam kehidupannya. Penggunaan 

media budaya di sekitar mereka dimaksudkan agar saat mereka 

berbicara dengan kata-kata tertentu dapat sesuai dan mempunyai 

makna yang tepat sat melakukan interaksi sosial serta dapat menjadi 

arahan dirinya untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. 

Kegiatan yang diterapkan hendaknya dilakukan dengan system 

pengajaran yang sesuai kebutuhan (Waren, 1981: 207 dalam Hallan, 

1987: 294). 
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4) Mempunyai rasa takut yang berkepanjangan saat melakukan orientasi 

dan mobilitas sehingga memerlukan latihan khusus secara berulang 

kali. 

5) Menggunakan indera peraba dan indera pendengaran saat melakukan 

kegiatan sehari-hari sehingga postur tubuh terlihat ganjil serta tidak 

sesuai dengan pola gerak sebenarnya. 

6) Sebagian besar anak dengan buta total mengalami hambatan 

perkembangan dalam pemahaman terhadap konsep benda atau onjek 

secara utuh. Contohnya, untuk memahami konsep yang utuh tentang 

anjing, seorang anak dengan hendaya penglihatan merasa sulit untuk 

memetakan konsep anjing dalam benaknya jika hanya mendengar 

gonggongannya atau hanya meraba bulu halus serta bau khas dari 

binatang tersebut (Hallahan, 1991: 309). 

7) Sebagian besar anak yang mempunyai hambatan penglihatan banyak 

mengalami kesulitan-kesulitan untuk memahami konsep-konsep 

tentang ruang. 

Anak dengan hendaya penglihatan sebagian (partially sighted) 

atau anak yang mampu melihat dengan jarak yang sangat dekat (low 

vision), pada umumnya mengalami kesulitan dalam perkembangan 

konseptual, sebagian setelah dilahirkan.  

D. Media Pembelajaran bagi Siswa Tunanetra 

Seperti yang kita ketahui, anak tunanetra mempunyai keterbatasan 

dalam indera penglihatannya, sehingga mereka memerlukan pelayanan 

khusus serta media pembelajaran yang khusus juga agar mereka 
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mendapatkan ilmu pengetahuan seperti anak-anak normal lainnya. Salah 

satu contoh media pembelajaran bagi tunanetra adalah tulisan Braille, 

buku-buku yang ada tulisan Braillenya agar anak dapat belajar secara 

maksimum. 

Menurut Smart (2014, 88-89), berdasarkan fungsinya, suatu metode 

pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa media, yaitu: 

1. Alat bantu yang bisa digunakan untuk membantu proses suatu 

pembelajaran anak tunanetra meliputi objek atau situasi yang sebenarnya 

dengan cara prinsip totalitias atau situasi yang sebenarnya, benda asli yang 

telah diawetkan, tiruan/ model (tiga dan dua dimensi); dan 

2. Alat bantu pembelajaran antara lain:  

a. alat bantu untuk menulis huruf Braille (regllete, pen, dan mesin ketik 

Braille),  

b. alat bantu untuk membantu dalam membaca huruf Braille (papan huruf 

dan optacon), 

c. alat bantu untuk berhitung (cubaritma, abacus/ sempoa, speech 

calculator),  

d. serta alat yang bersifat audio, seperti tape recorder. 

Selain itu, media yang digunakan pada siswa tunanetra buta total dan 

low vision berbeda. Pada siswa tunanetra jenis buta total bisa 

menggunakan media pembelajaran seperti: peta timbul, radio, audio, 

penggaris braille, blokies, papan baca, model anatomi mata, meteran 

braille, puzzel buah-buahan, talking watch, kompas braille, botol aroma, 
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bentuk-bentuk geometri, tape recorder, komputer dengan sistem jaws, 

media tiga dimensi, media dua dimensi, lingkungan sekitar anak, Braille 

kit, mesin tik braille, kamus bicara, kompas bicara, komputer dan printer 

braille, collor sorting box. Adapun pada siswa tunanetra dengan jenis low 

vision dapat menggunakan media pembelajaran seperti: CCTV, Magnifier 

Lens Set, View Scan, Televisi, Microscope. 

(https://ycaitasikmalaya46111.wordpress.com/2013/02/04/media-

pembelajaran-abk-dalam-setting-sekolah-inklusi/ diakses Kamis, 12 

Februari 2015 jm 15.30). 

E. Penelitian Terdahulu 

Peneliti menggunakan dua skripsi sebagai pembanding: 

Skripsi pertama oleh Durotun Nayiroh yang berjudul “Pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Penyandang Tunanetra Di 

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Wantuwirawan Yayasan Siwi Peni 

Salatiga Tahun 2012 (Analisis Terhadap Metode Dan Media Pembelajaran”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) metode Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Wantuwirawan Yayasan Siwi Peni 

Salatiga meliputi: metode ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas belajar atau 

resitasi, demonstrasi, dan eksperimen, (2) Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa Wantuwirawan Yayasan Siwi Peni Salatiga 

memberi dampak yang sangat besar bagi perkembangan kehidupan dan 

kepercayaan diri anak penyandang tunanetra di tengah-tengah masyarakat. 

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti terletak 

pada objek yang akan diteliti. Jika peneliti terdahulu meneliti metode dan 
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media pembelajaran pada siswa tunanetra, maka penelitian ini hanya akan 

meneliti tentang media pembelajaran pada siswa tunanetra. 

Skripsi kedua oleh Yuniatun yang berjudul “Metode Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kompetensi Dasar Menyebutkan Nama-Nama 

Malaikat Allah pada Siswa Tunarungu Kelas IV B Semester Genap di Sekolah 

Dasar Luar Biasa Negeri Kroya Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil dari 

penelitian ini adalah metode ceramah dan tanya jawab. Cara menyampaikan 

materi dengan metode ini yaitu dengan ujaran dan ejaan jari atau gerakan 

tangan. Kemudian siswa mendapatkan informasi dari guru dengan membaca 

ujaran dan ejaan jari atau gerakan tangan tersebut. Membaca ujaran adalah 

membaca gerakan bibir dan ekspresi muka. Sedangkan ejaan jari atau gerakan 

tangan berarti menggerakkan tangan sehingga siswa tunarungu dapat 

merangkap informasi indera penglihatan. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan subjeknya, 

jika peneliti terdahulu meneliti tentang metode pembelajaran pada siswa 

tunarungu, maka penelitian ini akan meneliti tentang media pembelajaran pada 

siswa tunanetra. 
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