
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sesuai dengan amanat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945), setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 

Namun, tidak seluruh warga negara memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sama 

untuk mengenyam pendidikan yang setara, salah satunya disebabkan oleh kondisi 

fisik dari siswa tersebut. Oleh karena itu, pendidikan untuk mereka yang 

berkebutuhan khusus, mengharuskan berbagai pihak mulai dari pemerintah sebagai 

pelaksana kebijakan, hingga tenaga pengajar sebagai ujung tombak, memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang layak.  

Adapun tingkat urgensi dalam menyikapi siswa berkebutuhan khusus cukup 

tinggi, dimana berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 

2003, 2006, 2009, dan 2012, menunjukkan bahwa tren masyarakat yang mengalami 

disabilitas semakin meningkat setiap tahunnya, sesuai dengan data berikut ini: 

 

Grafik 1. Perkembangan Penderita Disabilitas Nasional Berdasarkan Susenas 

2003, 2006, 2009, dan 2012. 

(Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2016.) 
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Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa berkebutuhan 

khusus semakin tinggi sebarannya serta diperlukan metode khusus untuk 

menyikapinya. Bahkan apabila melihat pada persentase siswa disabilitas dengan 

keterbatasan penglihatan, terdapat persentase yang cukup tinggi dibandingkan 

mereka yang berkebutuhan khusus lainnya. Hal tersebut sesuai dengan data 

Kemenkes RI berikut ini: 

 

Grafik. 2. Persentase Disabilitas pada anak Usia 24-59 Bulan Berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar Kemenkes 2013. 

(Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2016.) 

Melihat pada data di atas, maka dapat diketahui bahwa penderita tunanetra 

menduduki persentase tertinggi, dan memerlukan penanganan khusus. Mereka yang 

mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan harus mendapat pendidikan khusus 

sesuai dengan kondisi fisiknya. Bahkan, hal tersebut ditegaskan pada UU Sisdiknas 

No. 20 Tahun 2003 pasal 32, yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus adalah 

pendidikan bagi warga negara yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau 
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sosial. Dengan demikian, pendidikan khusus sangat diperlukan bagi siswa yang 

memiliki keterbatasan dalam penglihatan tanpa adanya perbedaan satu dan lainnya.  

Keterbatasan fisik dalam hal penglihatan akan memberikan pengaruh yang 

cukup besar dalam memperoleh informasi. Kondisi fisik siswa yang normal akan 

lebih mudah menerima informasi yang disampaikan melalui kombinasi dari panca 

indera seperti mata dan telinga serta perasa, berbeda halnya dengan siswa yang 

memiliki keterbatasan dalam penglihatan, terjadi distorsi pesan terhadap sebuah 

informasi yang disampaikan. Hal ini dijelaskan oleh Sunanto (2010: 164), bahwa 

penglihatan merupakan salah satu sensori informasi yang penting dalam kehidupan 

manusia karena sebagian besar informasi diperoleh melalui indera penglihatan. 

Hambatan utama siswa tunanetra ialah penglihatan. Singkatnya, kelainan 

pada indera penglihatan berarti keterbatasan penerimaan informasi berupa visual. 

Sebagai akibatnya, siswa dengan kelainan penglihatan akan kehilangan atau 

kekurangan informasi yang bersifat visual. Bahkan, Sensus & Munir (2016: 1), 

menjelaskan bahwa ketidakberfungsian indera penglihatan memunculkan 

keterbatasan diantaranya: keterbatasan dalam konsep, keterbatasan interaksi 

dengan lingkungan, dan keterbatasan dalam mobilitas. Oleh sebab itu, bagi siswa 

tunanetra yang tidak lagi memiliki kemampuan persepsi visual, digunakan alat 

bantu dan metode tertentu dalam kegiatan pembelajarannya agar dapat belajar tanpa 

melibatkan indera penglihatan. 

Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, siswa tunanetra juga menempuh 

pendidikan yang sama dengan siswa lain di sekolah. Salah satu materi yang 

ditempuh ialah persiapan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada materi 
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tersebut, siswa belajar tentang usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, peristiwa-

peristiwa sekitar proklamasi, dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Mulai dari peristiwa persiapan hingga proklamasi kemerdekaan terjadi, 

terdapat materi yang dapat disampaikan kepada siswa tunanetra dengan berupa 

contoh dialog, dan naskah proklamasi tentunya akan lebih berkesan bila 

diaudiokan. 

Selain itu, dalam menyampaikan materi persiapan dan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia, tentu tidak akan begitu saja ditransfer oleh seorang guru 

ke pikiran siswa tunanetra, terdapat beberapa kendala terkait dengan sarana dan 

prasarana pendukung kegiatan belajar siswa tersebut. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati (2017: 84), kendala pertama adalah terbatasanya alat 

belajar berupa buku braille yang ada. Kedua, minimnya aksesibilitas siswa terhadap 

sarana dan prasarana tersebut. Kemudian, kondisi fisik siswa, yang dikarenakan 

kondisi buku braille yang mudah rusak karena tangan yang mudah berkeringat. 

Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di MTs Yaketunis 

Yogyakarta, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa kurang menyukai 

menulis secara dikte, ditunjukkan ketika mereka merekam penjelasan guru 

menggunakan gawai; pada saat materi sejarah, siswa terlihat mengantuk karena 

materi seperti fakta sejarah dan hafalan fakta seperti pelaku, tanggal atau tahun 

kejadian, dan tempat kejadian kurang menarik dan membosankan, siswa menjadi 

pasif dan hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru; dan sedikitnya 

alat bantu belajar untuk siswa tunanetra.  
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Berlandaskan uraian di atas, penyampaian materi sejarah melalui media 

pembelajaran dengan pengemasan dalam bentuk cerita berupa audio sangat cocok 

diberikan kepada siswa tunanetra agar memberikan pemahaman serangkaian 

peristiwa sejarah pada materi persiapan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia 

karena pengemasan pesan-pesan yang disampaikan melalui media tersebut dapat 

menarik perhatian sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti materi yang 

disampaikan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan suatu pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran yang mampu memfasilitasi pemahaman materi pelajaran 

sejarah agar menarik dan dapat dilakukan oleh siswa tunanetra, teknologi 

pendidikan sebagai sebuah bidang garapan, peran dan fungsinya dalam 

pembelajaran sangat dibutuhkan. Melalui kegiatan penciptaan, penggunaan, dan 

mengelola proses teknologi yang tepat dan sumber daya, teknologi dalam 

pendidikan dijadikan alat untuk mendukung pengembangan pengetahuan bagi 

siswa, teknologi digunakan untuk mempermudah siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Hal ini telah dibuktikan oleh Findarno (2013: 1), bahwa media audio 

secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan listening skills. Dalam 

eksperimen yang dilakukannya, terbukti siswa di kelas eksperimen dengan 

menggunakan media audio pembelajaran bahasa Inggris mempunyai nilai rata-rata 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di kelas kontrol yang belajar dengan 

menggunakan metode ceramah dan buku teks. 

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, peneliti mencoba melakukan 

pengembangan media pembelajaran yang mendayagunakan perangkat smartphone 

dan atau komputer tablet berbasis android. Dipilihnya gawai tersebut, berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan oleh Umami (2017: 3) yang menyatakan bahwa 31% 

siswa tunanetra memanfaatkan smartphone android dalam kegiatan sehari-harinya. 

Selain itu, android memiliki teknologi text to speech dan aplikasi pembaca layar. 

Text to speech merupakan perangkat lunak yang dapat mengucapkan kata-kata yang 

tertulis dalam teks sehingga siswa tunanetra dapat berinteraksi serta belajar melalui 

gawai menggunakan fungsi indera pendengaran dan peraba. Adapun judul 

penelitian ini ialah: “Pengembangan Mobile Learning berbasis Android pada 

Materi Persiapan dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia untuk Siswa Tunanetra 

Kelas VIII di MTs Yaketunis Yogyakarta”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

terkait dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Siswa tunanetra membutuhkan media pembelajaran dengan pengemasan 

dalam bentuk cerita berupa audio berbasis android, namun saat ini masih 

terbatas. 

2. Siswa tunanetra membutuhkan media dan sumber belajar yang mampu 

memfasilitasi pemahaman materi sejarah, namun saat ini masih belum 

tersedia. 

C. Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan identifikasi masalah, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada: siswa tunanetra membutuhkan media dan sumber 

belajar yang mampu memfasilitasi pemahaman materi sejarah, untuk itu diperlukan 

pengembangan mobile learning dengan memanfaatkan teknologi text to speech 
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sebagai media pembelajaran berbasis android untuk membantu mengatasi 

permasalahan terkait media pembelajaran bagi siswa tunanetra. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan produk mobile learning pada materi persiapan dan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk siswa tunanetra kelas VIII di MTs 

Yaketunis Yogyakarta? 

2. Bagaimana capaian hasil belajar siswa tunanetra setelah menggunakan 

produk mobile learning yang dihasilkan? 

E. Tujuan Pengembangan 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, yaitu: 

1. Mengetahui kelayakan produk mobile learning pada materi persiapan dan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk siswa tunanetra kelas VIII di MTs 

Yaketunis Yogyakarta. 

2. Mengetahui kebermanfaatan produk mobile learning dalam meningkatkan 

capaian hasil belajar siswa tunanetra. 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk mobile learning yang dikembangkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Produk mobile learning berbasis android dengan mata pelajaran IPS 

SMP/MTs kelas VIII pada materi persiapan dan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 
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2. Konten materi pelajaran produk mobile learning disajikan dalam bentuk 

teks yang direkayasa melalui bahasa pemrograman sehingga menjadi audio. 

3. Vocalizer yang digunakan adalah Google Text-to-speech (Bahasa 

Indonesia) atau NonVisual Desktop Access (NVDA). 

4. Produk mobile learning dilengkapi buku panduan penggunaan (buku awas 

dan braille). 

5. Minimal sistem operasi android yang digunakan untuk menggunakan 

produk mobile learning adalah Android Lollipop 5.1.1. 

6. Produk mobile learning dikembangkan menggunakan software Android 

Studio. 

G. Manfaat Pengembangan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi berbagai 

pihak antara lain: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas pada materi pelajaran 

IPS, khususnya teori belajar behavioristik untuk pembelajaran siswa 

tunanetra. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut dalam mengembangkan media pembelajaran untuk siswa 

tunanetra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 
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Penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, 

dan keterampilan dalam mengembangkan media pembelajaran. 

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif 

untuk meningkatkan capaian hasil belajar siswa dengan melengkapi 

sarana pembelajaran yang menunjang dan dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran siswa tunanetra. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

merangsang kreativitas guru dalam merancang dan mengembangkan 

media pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan 

komunikasi guna membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

d. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mengajarkan siswa tunanetra 

mendayagunakan perangkat android sebagai alternatif media 

pembelajaran yang menyenangkan. 

H. Asumsi Pengembangan 

Adapun asumsi dalam pengembangan mobile learning ini, yaitu: 

1. Siswa sudah kompeten, dapat mengoperasikan perangkat android. 

2. Produk mobile learning dapat digunakan sebagai media belajar mandiri 

siswa tunanetra pada materi pelajaran IPS. 

3. Sekolah sebagai uji coba produk, dapat diimplementasikan pembelajaran 

menggunakan produk mobile learning. 


