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BRAILLE UNTUK SISWA DIFABEL NETRA SMA/MA KELAS X PADA
MATERI POKOK TRIGONOMETRI
Nindi Tresnani
16600047
ABSTRAK
Penelitian pengembangan ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya sumber
belajar matematika yang dapat diakses secara mandiri oleh siswa difabel netra di
sekolah inklusi. Dengan keadaan yang seperti itu, diperlukan adanya media yang
dapat memudahkan siswa difabel netra untuk belajar materi trigonometri secara
mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media audio dan buku
pendamping braille materi trigonometri yang layak, serta mengetahui tanggapan
dan respon siswa difabel netra terhadap produk yang dikembangkan.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan(Research and
Development) yang menggunakan model pengembangan 4D yang terbatas pada
3D(define, design, develop). Produk pengembangan diuji validitasnya oleh 3 ahli
untuk mengetahui kelayakan produk, serta ditanggapi dan direspon oleh 4 siswa
difabel netra yang bersekolah di sekolah inklusi. Instrumen yang digunakan
berupa instrumen angket validitas produk dan angket respon siswa difabel netra.
Produk penelitian pengembangan berupa media audio yang disimpan dalam
format MP3 serta buku pendamping braille trigonometri yang dapat digunakan
sebagai sumber belajar siswa difabel netra. Hasil validasi 3 ahli mendapatkan skor
rata-rata 133 untuk media audio dan 100,3 untuk buku pendamping braille dari
skor maksimal 150 dan 110 dengan kriteria validitas sangat valid. Sedangkan
respon 4 siswa difabel netra terhadap media audio dan buku pendamping braille
yang dikembangkan masing-masing 15 dan 10,5 dari skor maksimal 16 dan 12
dengan kriteria respon sangat baik. Dari hasil validasi ahli dan respon siswa, dapat
disimpulkan bahwa produk media audio dan buku pendamping braille
trigonometri layak dan dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk siswa
difabel netra.
Kata kunci: media audio, buku pendamping braille, siswa difabel netra.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mengembangkan potensi
dirinya secara aktif untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara(UU Sisdiknas). Berdasarkan UUD 1945 pasal 31
ayat 1, setiap warga negara memiliki hak dan peluang yang sama dalam
memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan tersebut berlaku untuk
seluruh warga negara, baik itu warga negara biasa ataupun warga negara yang
memiliki kebutuhan khusus.
Peraturan tentang pendidikan bagi ABK(Anak Berkebutuhan Khusus)
diatur dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 32 tentang
Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus. Berdasarkan data Dapodik tahun
2018, terdapat 993.000 siswa dengan disabilitas di Indonesia. Ragam disabilitas
terbanyak adalah disabilitas penglihatan atau difabel netra. Upaya pemerintah
untuk memenuhi hak pendidikan bagi difabel ditunjukkan dengan adanya Sekolah
Luar Biasa (SLB) serta adanya sekolah umum yang menerapkan konsep
pendidikan inklusi.
Pendidikan inklusi merupakan sebuah pelayanan pendidikan bagi siswa
dengan kebutuhan pendidikan khusus yang berada di sekolah reguler dan
tergolong luar biasa, baik dalam hal kelainan, lamban belajar serta kesulitan
belajar lain (Martan, 2007). Adanya konsep pendidikan inklusi memungkinkan
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siswa difabel untuk memperoleh kualitas pendidikan yang sama dengan siswa
nondifabel lainnya. Salah satu ragam disabilitas terbanyak yang menggunakan
sekolah inklusi untuk memperoleh hak pendidikannya adalah penyandang
tunanetra atau difabel netra.
Tunanetra merupakan gangguan daya penglihatan sedemikian rupa yang
menyebabkan orang yang mengalaminya membutuhkan penanganan khusus.
Siswa dikatakan difabel netra apabila ketajaman penglihatannya yang berdasarkan
Tes Snellen Card kurang dari 6/21 (Somantri, 2007). Artinya siswa tersebut hanya
mampu membaca huruf yang berjarak 6 meter darinya. Hal ini berbeda dengan
siswa awas(siswa dengan penglihatan normal) yang mampu membaca huruf pada
jarak 21 meter. Berdasarkan tes tersebut, siswa difabel netra dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu buta(totally blind) dan low vision. Siswa dikatakan buta jika
sama sekali tidak dapat menerima rangsangan cahaya dari luar. Sedangkan apabila
masih dapat menerima rangsangan cahaya luar tetapi ketajamannya kurang dari
6/21 disebut low vision.
Siswa difabel netra diperlakukan sama dengan siswa awas di kelas inklusi.
Akan tetapi kebutuhan belajar siswa difabel netra tetap memerlukan penanganan
yang sepsifik sesuai dengan karakteristiknya (Ibrahim & Fiyana, 2011). Salah satu
kendala yang terjadi selama proses pembelajaran pada kelas inklusi adalah media
pembelajaran yang kurang bervariasi (Suprihatiningrum, 2016). Hasil wawancara
dengan salah satu guru di MAN 2 Sleman menjelaskan bahwa keterbatasan waktu
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dan sumber belajar yang dapat diakses oleh difabel netra membuat guru harus
menggunakan alat-alat disekitar seperti meja dan lidi untuk membantu siswa
difabel netra dalam mengilustrasikan bentuk balok dan materi matematika
lainnya. Selain dengan alat peraga sederhana, guru juga seringkali memberikan
softfile materi dalam bentuk pdf kepada siswa difabel netra. Akan tetapi karena
keterbatasan aplikasi pembaca layar yang digunakan siswa difabel netra membuat
banyak grafik, gambar dan rumus-rumus dalam pdf tidak terbaca dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa difabel netra di MAN 2
Sleman, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa difabel netra dalam
kegiatan pembelajaran di kelas dan juga belajar secara mandiri di luar kelas.
Beberapa diantaranya yaitu kurangnya sumber belajar siswa, ketergantungan
dengan orang lain(relawan) dalam hal belajar secara mandiri, serta kesulitan
dalam memvisualisasikan simbol matematika dan gambar-gambar. Materi
pembelajaran hanya dapat diterima oleh siswa difabel netra melalui indra
pendengaran dan perabaan. Hal ini menyebabkan dalam proses pembelajaran,
siswa difabel netra membutuhkan bantuan orang lain untuk membacakan materi
yang ada di buku maupun yang tertulis di papan tulis. Dalam hal belajar secara
mandiri, siswa difabel netra belajar dengan membaca catatan pribadi Braille, atau
dengan cara dibacakan oleh relawan. Akan tetapi, keterbatasan siswa difabel netra
dalam mencatat membuat catatan yang dimilikinya kurang lengkap dan tidak
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terkumpul menjadi satu. Sehingga bantuan relawan sangat dibutuhkan untuk
membacakan materi-materi yang ada di buku paket ataupun sumber lain.
Relawan pembaca tidak dapat selalu ada saat difabel netra belajar. Dengan
keadaan yang seperti itu, diperlukan adanya media yang dapat memudahkan siswa
difabel netra untuk belajar secara mandiri. Salah satu media belajar yang dapat
digunakan adalah rekaman audio. Media audio merupakan media dengan
karakteristik pemberian informasi melalui unsur suara. Media rekaman audio
menjadi salah satu jenis media belajar yang relatif murah dan memudahkan siswa
difabel netra belajar. Hal ini dikarenakan media audio dapat digandakan dengan
mudah sehingga pesan dan isi pelajaran yang ada dapat berada di berbagai tempat
pada waktu sama(Arsyad, 2013, hal. 47).
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Lembar Kerja Audio Siswa (LKAS),
siswa difabel netra membutuhkan media LKAS pada pelajaran Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, IPA dan Matematika(Innayah, 2016, hal. 64). Selain itu
berdasarkan analisis penelitian tersebut, untuk membantu difabel netra memahami
LKAS dibutuhkan bahan penyerta dalam bentuk Braille. Hal ini memperlihatkan
bahwa menggunakan media audio sebagai sumber belajar secara mandiri saja
tidak cukup. Dibutuhkan bahan penyerta sebagai pendukung media audio.
Pelajaran

matematika

menjadi

salah

satu

mata

pelajaran

yang

membutuhkan media LKAS. Adapun kendala yang dihadapi oleh siswa difabel
netra dalam belajar matematika adalah kurangnya sumber belajar yang aksesibel,
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seperti buku braille dan audiobook. Materi matematika yang bersifat abstrak
dapat dikonkretkan dengan penggunaan simbol. Akan tetapi kurangnya modul
Braille membuat siswa difabel netra tidak dapat memahami simbol dengan baik.
Kendala ini disampaikan oleh salah satu siswa difabel netra di MAN 2 Sleman,
bahwa para siswa seringkali menulis simbol matematika tidak dengan simbol.
Melainkan dengan ejaan abjad dikarenakan ketidaktahuan mereka akan simbol
matematika dalam bentuk braille. Kendala ini akan mengakibatkan kurangnya
pemahaman siswa difabel

netra

akan materi matematika.

Terbatasnya

pendampingan difabel netra di kelas membuat mereka harus meluangkan waktu
lebih banyak mempelajari materi di luar jam sekolah.
Hasil wawancara dengan guru matematika kelas inklusi di MAN 2 Sleman
menyatakan kendala siswa difabel netra dalam pembelajaran matematika adalah
seringkali lupa dan tidak paham tentang konsep-konsep dasar. Akan tetapi, tidak
semua materi dalam matematika dapat dipelajari dengan media audio dan buku
pendamping braille. Salah satu materi yang bisa diaudiokan adalah materi
trigonometri. Kesulitan-kesulitan belajar siswa difabel netra di kelas inklusif
dalam belajar trigonometri diantaranya kesulitan abstraksi, learning trajectory
yang tidak sesuai, serta konsep matematika dasar yang kurang (Balkist, 2020).
Sebagai materi awal dan dasar untuk mempelajari trigonometri lanjut, materi
trigonometri sangat perlu dikuasai oleh seluruh siswa, tidak terkecuali siswa
difabel netra. Media audio yang disertai dengan buku pendamping Braille
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diharapkan akan memudahkan siswa dalam mempelajari materi trigonometri
dimanapun dan kapanpun tanpa adanya ketergantungan dengan relawan pembaca.
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka perlu dilakukan
pengembangan media audio yang disertai buku pendamping Braille pada materi
trigonometri. Media audio dengan format mp3 yang dapat diputar di ponsel dan
buku pendamping yang hanya berisi ilustrasi dari audio akan mudah dibawa
kemana-mana dan mudah penggunaannya. Media audio dan buku pendamping
materi trigonometri dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar secara
mandiri dan alternatif sumber belajar untuk siswa difabel netra.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang diteliti dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana karakteristik proses dan produk pengembangan media audio
dilengkapi buku pendamping Braille untuk siswa difabel netra SMA/MA
kelas X pada materi pokok trigonometri?
2. Apakah media audio dan buku pendamping Braille yang dikembangkan
layak digunakan sebagai alternatif sumber belajar siswa difabel netra
SMA/MA kelas X?
3. Bagaimana tanggapan siswa difabel netra terhadap media audio dan buku
pendamping Braille sebagai alternatif sumber belajar siswa difabel netra
SMA/MA kelas X?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk :
1. Mengetahui karakteristik proses dan produk pengembangan media audio
dilengkapi buku pendamping Braille untuk siswa difabel netra SMA/MA
kelas X pada materi pokok trigonometri.
2. Mengetahui kelayakan media audio dan buku pendamping Braille yang
dikembangkan sebagai alternatif sumber belajar siswa difabel netra
SMA/MA kelas X.
3. Mengetahui tanggapan siswa difabel netra terhadap media audio dan buku
pendamping Braille sebagai alternatif sumber belajar siswa difabel netra
SMA/MA kelas X
D. Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk media audio dan buku pendamping braille yang
dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Media audio berisi materi pokok trigonometri KD 3.7 dan 4.7.
2. Media audio menggunakan suara asli peneliti untuk membacakan
narasinya.
3. Media audio dilengkapi dengan instrumen musik dan sound effect.
4. Media audio dikembangkan menggunakan aplikasi filmora.
5. Media audio disimpan dalam format mp3.
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6. Media audio dapat diputar di semua perangkat(handphone, leptop, dll)
yang memiliki Software MP3 Player(winamp, MPCHC, windows media
player, dll).
7. Media audio yang dikembangkan memiliki total kapasitas 28,96 MB.
8. Media audio yang dikembangkan memiliki durasi 31.45 menit yang
terbagi menjadi 3 partisi/bagian.
9. Buku pendamping ditulis menggunakan huruf Braille.
10. Buku pendamping Braille berisi visualisasi dari grafik, simbol dan gambar
pada materi trigonometri yang diaudiokan.
11. Buku pendamping Braille yang dikembangkan memiliki ukuran 25 cm x 1
cm x 31 cm.
E. Manfaat Pengembangan
Manfaat dari penelitian pengembangan ini sebagai berikut :
1. Bagi siswa
a. Menumbuhkan semangat belajar
b. Sebagai alternatif sumber belajar khususnya materi trigonometri
2. Bagi pendidik
a. Sebagai referensi sumber pembelajaran materi matematika
khususnya materi trigonometri.
b. Mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi pokok
trigonometri.
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c. Memberikan inspirasi kepada pendidik untuk mengembangkan
media audio.
3. Bagi peneliti
a. Menambah

wawasan

dan

ketrampilan

dalam

melakukan

pengembangan media audio dan buku pendamping braille.
b. Sebagai

motivasi

diri

untuk

terus

mengembangkan

dan

berkontribusi dalam dunia pendidikan.
4. Bagi mahasiswa lain
a. Sebagai sumber informasi untuk mengembangkan media audio dan
buku pendamping braille.
b. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian sejenis.
F. Asumsi dan Batasan Pengembangan
1. Asumsi Pengembangan
Asumsi dalam penelitian pengembangan ini adalah ahli yang memvalidasi
produk media audio dan buku pendamping braille memiliki pemahaman
tentang materi trigonometri, media audio, penulisan braille serta media
pembelajaran untuk kelas inklusi.
2. Batasan Pengembangan
Batasan dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut :
a. Produk media audio dan buku pendamping Braille hanya memuat
materi trigonometri pada Kompetensi Dasar tertentu.
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b. Produk media ini hanya diuji validitasnya kepada 3 ahli dalam
bidang media pembelajaran untuk kelas inklusi dan direspon 4
siswa difabel netra SMA/MA.
c. Media audio tidak diujicobakan kepada siswa difabel netra pada
kelas inklusi dalam proses pembelajaran.
d. Buku pendamping Braille terbatas pada grafik/gambar yang
memang memungkinkan untuk dibraille-kan.
e. Produk buku pendamping Braille hanya dapat digunakan oleh
difabel netra yang sudah mengenal sistem penulisan Braille.
G. Definisi Istilah
a. Siswa difabel netra adalah siswa dengan gangguan penglihatan baik itu
totally blind ataupun low vision sehingga dalam kegiatan pembelajarannya
menggunakan indra peraba/pendengar dan media khusus.
b. Media audio adalah media yang berupa suara yang direkam kemudian
diperdengarakan kembali kepada siswa menggunakan alat pemutar. Media
audio yang dimaksud adalah media audio yang disimpan dalam alat
penyimpanan

digital

dengan

format

MP3

dan

pemanfaatannya

diintegrasikan dengan media cetak.
c. Buku pendamping adalah buku yang disusun untuk melengkapi media
audio. Buku pendamping menggunakan huruf Braille dan berisi tentang
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ilustrasi yang dibutuhkan yang tidak bisa divisualisasikan dalam bentuk
suara.
d. Trigonometri merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari
tentang sudut segitiga dan fungsi trigonometri. Perbandingan sudut
segitiga yang dipelajari berupa konsep sinus, cosinus, tangen, cosecan,
secan dan cotangen pada segitiga siku-siku.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Proses pengembangan media audio dilengkapi dengan buku pendamping
braille untuk siswa difabel netra SMA/MA kelas X materi trigonometri
yaitu; (1)Define/pendefinisian, yang meliputi proses analisis ujung depan,
analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep danperumusan tujuan
pembelajaran; (2)Design/perencanaan, yang meliputi pemilihan media
yang sesuai karakteristik siswa difabel netra, pemilihan format media,
pengumpulna referensi materi, serta melakukan desain awal media audio
dan buku pendamping braille; (3)Develop/pengembangan, meliputi proses
validasi produk oleh ahli, uji coba terbatas serta proses revisi sampai
terbentuk produk akhir media audio dan buku pendamping braille
trigonometri. Adapun karakteristik produk yang dikembangkan adalah
media audio yang terdiri dari tiga partisi dengan total kapasitas 28,96 MB
dan durasi 31 menit 45 detik yang direkam menggunakan suara asli
peneliti, serta buku pendamping braille yang terdiri dari halaman sampul,
KI dan KD, materi trigonometri, contoh soal, latihan soal, daftar pustaka
dan glosarium.
2. Berdasarkan penilaian ahli, media audio dan buku pendamping braille
trigonometri yang dikembangkan layak untuk digunakan sebagai sumber
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belajar siswa difabel netra. Adapun hasil penilaian gabungan ahli seluruh
aspek mendapatkan skor rata-rata 133 untuk media audio dan 100,3 untuk
buku pendamping braille dari skor maksimal 150 dan 110 dengan kriteria
validitas sangat valid.
3. Siswa difabel netra memberikan tanggapan dan respon yang baik terhadap
media audio dan buku pendamping braille yang dikembangkan. Hasil
respon siswa difabel netra mendapatkan rata-rata skor seluruh aspek
sebesar 15 dan 10,5 dari skor maksimal 16 dan 12 untuk media audio dan
buku pendamping braille.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, saran pemanfaatan dan pengembangan
produk lebih lanjut adalah sebagai berikut:
1. Saran Pemanfaatan
Media audio dan buku pendamping braille materi trigonometri dapat
digunakan oleh siswa difabel netra sebagai alternatif sumber belajar materi
trigonometri. Produk audio dan buku dapat digunakan oleh siswa secara
mandiri baik di sekolah ataupun di rumah.
2. Saran Pengembangan Lebih Lanjut
Produk media audio dan buku pendamping braille yang dikembangkan
menggunakan model pengembangan 4D masih terbatas pada proses
define(pendefinisian), design(perencanaan) dan develop(pengembangan).
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Media audio dan buku pendamping trigonometri akan memiliki nilai
kebermanfaat sebagai sumber belajar secara mandiri apabila dilakukan
proses terakhir dalam model pengembangan 4D, yaitu desseminate. Proses
desseminate dapat dilakukan dengan melakukan uji coba skala besar dan
menyebarluaskan produk kepada siswa difabel netra di sekolah-sekolah
inklusi. Selain itu, diharapkan terdapat pengembangan media audio dan
buku pendamping braille matematika untuk materi lain dan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang sesuai agar siswa difabel netra memiliki
akses yang setara dengan siswa awas dalam belajar di sekolah inklusi.
Pengembangan media audio dan buku pendamping yang dapat
memfasilitasi siswa difabel netra low vision juga perlu dilakukan
mengingat pengembangan media audio dan buku pendamping braille pada
penelitian ini belum memfasilitasi siswa difabel netra yang tidak dapat
membaca huruf braille.
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