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KONSEP DASAR ANAK 

GANGGUAN PENDENGARAN  
 

A. Anatomi Mata 

Mata atau indera penglihatan merupakan salah satu indera yang sangat 

penting bagi manusia yang berguna untuk menerima rangsangan cahaya. Delapan 

puluh persen pengalaman manusia diperoleh melalui penglihatan. Bagaimanakah 

seseorang memperoleh informasi dari luar dirinya dan apakah yang memungkinkan kita 

mengetahui sesuatu yang ada di lingkungan kita? Bagaimana kita bisa mengenali suatu 

tempat bahwa tempat tersebut berbeda dengan yang lain , membedakan warna, 

membedakan orang yang satu dengan yang lain? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan 

fungsi indera termasuk indera penglihatan. 

Mengenal atau memahami proses penglihatan serta bagian-bagian struktur 

mata yang pokok akan menolong bagi guru, orang tua serta profesi lain yang bekerja 

untuk penyandang kelainan penglihatan (tunanetra) dalam memahami fungsi penglihatan, 

berbagai kelainan penglihatan dan implikasinya untuk menolong atau 

membimbing para tunanetra. 

 

Gambar 1.1 Anatomi Mata 

Berdasarkan fungsinya organ mata atau struktur organ mata dapat 

digolongkan menjadi empat fungsi utama yaitu fungsi perlindungan (protective), 

fungsi refraksi (refractive), orientasi (oriental), dan reseptif(receptive). Bagian mata yang 

memiliki fungsi perlindungan adalah, tulang tengkorak, conjunctiva, dan choroid. Socket 
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atau tempat dudukan bola mata yang ada di dalam tulang tengkorak selain sebagai tempat 

kedudukan bola mata sekaligus melindungi bola mata dari tekanan atau benturan benda 

yang keras.Dengan adanya socket ini bola mata berada dalam posisi yang aman karena 

terlindung oleh tulang pelipis, dahi, dan pipi. 

Fungsi refraktif adalah fungsi untuk melakukan pembiasan cahaya atau 

meneruskan cahaya yang datang dari luar ke dalam bola mata hingga sampai di 

retina. Bagian mata yang memiliki fungsi refraktif adalah cornea, aqueous humor, 

dan lensa. Cahaya yang masuk ke bola mata mula-mula diterima oleh cornea 

kemudian melalui aqueous humor, cairan yang berada di ruang antara cornea dan 

lensa, kemudian sampai ke lensa. Pada lensa cahaya diteruskan menuju ke retina melalui 

cairan vitreous humor yaitu cairan yang lebih kental dari pada aqueous 

humor yang berada di ruang antara lensa dan retina.  

Fungsi orientasi adalah fungsi untuk melakukan gerakan bola mata. Fungsi ini 

dilakukan oleh otot mata di bagian luar yang melekat pada bola mata. Otot bola mata ini 

terdiri atas enam macam otot yang memiliki tugas untuk menggerakkan bola mata keatas, 

bawah, kanan, kiri, serta untuk memutar ke arah kanan dan kiri. 

 

Gambar 1.2 Fungsi Otot Mata Bagian Luar 

Pada gambar di atas ke-enam otot mata tersebut meliputi inferior 

oblique (I.O.) berfungsi untuk menggerakkan mata memutar ke atas, superior 

oblique (S.O.) berfungsi menggerakkan mata memutar ke bawah, inferior rectus 

untuk menggerakkan mata ke arah bawah, superior rectus (S.R.) menggerakkan 

mata ke arah atas, inferior rectus (I.R.) untuk menggerakkan mata ke arah bawah, lateral 

rektus (L.R.) menggerakkan mata ke arah keluar (temporal), dan medial rectus (M.R.) 

menggerakkan mata ke arah dalam (nasal).  

Fungsi reseptif adalah fungsi bagian mata untuk menerima rangsang cahaya dan 

mengubah menjadi impuls listrik dan kemudian dihantarkan oleh saraf penglihatan (optic 

nerve) menuju pusat penglihatan di otak. Fungsi reseptif ini dilakukan oleh retina. 
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Conjunctiva adalah lapisan yang menempel pada bagian dalam kelopak 

mata. Sclera adalah lapisan paling luar pada bola mata berwarna putih yang 

tebalnya kira-kira 1 mm dibagian pinggir dan 0.8 mm dibagian tengah. Sclera 

berfungsi untuk melindungi bola mata dan terbentuk dari protein collagen. Lapisan 

dibagian tengah ini tipis sekali dan bening yang disebut cornea.  

Pada lapisan paling dalam, dua pertiga bagian bola mata adalah retina. Dalam retina 

ada sel reseptor (receptor) atau penerima rangsang yang sangat sensitif terhadap cahaya 

yaitu rod dan cone. Rod adalah sel reseptor yang berguna pada saat mata melihat obyek 

yang berwarna hitam dan putih serta berperan pada saat kondisi gelap atau mata sedang 

melihat gelap sedangkan cone berguna pada saat mata melihat obyek yang berwarna dan 

pada saat kondisi terang. 

Antara retina dan sclera ada lapisan yang memiliki pembuluh darah yang 

disebut choroid. Bagian choroid yang berada di bola mata bagian depan berubah 

bentuk menjadi otot yang disebut ciliary muscle. Ciliary muscles ini mengikat lensa 

mata yang terdiri atar selaput tipis yang berisi cairan bening dan berbentuk 

cembung maupun cekung.  

Di depan lensa terdapat lapisan tipis yang disebut iris. Pada kebanyakan orang 

Indonesia iris ini tampak berwarna coklat pada mata bagian pinggir dan pada orang bule 

kebanyakan berwarna biru. Ruang yang dibatasi oleh iris, pada mata seseorang tampak 

berwarna hitam seperti lubang yang disebut pupil. Melalui pupil inilah cahaya masuk 

kedalam bola mata. Ruang antara cornea dan lensa disebut anterior chamber berada di 

bagian depan lensa dan diisi oleh cairan yang disebut aqueous humor. Sedangkan ruang 

antara lensa dan retina dipenuhi cairan yang agak pekat yang disebut vitreous humor. 

Aqueous humor dikeluarkan dari ciliary body dan disirkulasikan ke anterior chamber 

melalui pupil. 

B. Sistem Penglihatan 

Secara garis besar sistem penglihatan dibentuk oleh sistem optik dan sistem 

persepsi. Salah satu sistem tanpa sistem yang lain menyebabkan sistem penglihatan 

tidak akan berjalan secara sempurna. Sistem optik berfungsi untuk mengumpulkan 

dan mentransfer informasi sedangkan sistem persepsi mensortir, mengorganisasi, 

mengelompokkan, membandingkan, menyimpan, dan menggunakan informasi 

tersebut untuk mengambil keputusan dan menginterpretasi obyek apakah yang 

sedang dilihat. 

Secara umum kerja sistem optik didukung oleh organ-organ pada bola mata 

yang berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskannya sampai pada retina. 

Dengan kata lain fungsi optik bertanggung jawab terhadap penerimaan rangsang 
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cahaya dan mengubahnya menjadi impuls listrik sebagai informasi visual yang akan  

dikirim ke otak. Agar mendapat gambaran yang jelas cara kerja mata dan untuk 

memahami sistem optik akan dibahas beberapa hal berikut ini. 

1. Dioptri 

Dioptri adalah satuan kekuatan refraksi suatu media refraksi seperti lensa, 

cornea, humor aqueous dan lain-lain. Kekuatan suatu media refraksi untuk 

membiaskan cahaya tergantung pada indek kekuatan refraksi dan bentuk 

permukaannya. Kekuatan lensa ditunjukkan dengan satuan dioptri. Semakin kuat 

suatu lensa semakin besar nilai dioptrinya. Sebuah lensa yang membiaskan cahaya 

pararel dan fokusnya jatuh pada titik sejauh 100 cm dari pusat lensa maka lensa 

tersebut dikatakan memiliki kekuatan refraksi sebesar + 1 dioptri. 

 

Gambar 1.3 Kekuatan Lensa (Dioptri) 

2. Akomodasi 

Pada bola mata jarak antara lensa dan retina tidak dapat berubah. Agar 

image suatu obyek yang sedang dilihat jatuh tepat pada titik fokus, kekuatan lensa 

harus disesuaikan dengan jarak obyek. Proses penyesuaian kekuatan refraksi lensa 

mata, agar image obyek yang sedang dilihat jatuh tepat pada titik fokus, sehingga 

obyek dapat dilihat dengan baik disebut akomodasi.  

Dalam bola mata lensa dapat mengubah bentuknya menjadi cekung atau 

cembung karena adanya kontraksi suspensory ligaments yang menempel pada otot 

ciliary (ciliary muscle). Pada saat otot ciliary berkontraksi suspensory ligaments 

bergerak ke depan dan tegangan pada lensa berkurang sehingga lensa tertarik. Hal 

ini menyebabkan lensa menjadi lebih cekung sehingga kekuatan refraksinya berubah.  

Kemampuan akomodasi lensa sangat tergantung pada kemampuan lensa 

untuk berubah bentuk menjadi cekung atau cembung. Pada mata normal kekuatan 

akomodasi lensa sekitar 10 dioptri. Jarak suatu obyek dimana lensa dapat 

mencapainya, kekuatan refraktif maksimumnya disebut near point. 
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3. Ketajaman Penglihatan (visual acuity) 

Agar dua buah titik yang berbeda dapat dipersepsi sebagai dua titik di retina 

maka jarak antara kedua titik itu harus sedemikian rupa sehingga dapat 

menstimulasi dua cone yang berbeda. Dua cones yang distimulasi harus dipisahkan 

oleh salah satu cone yang tidak aktif. Oleh karena diameter sebuah cone kira-kira 1 

sampai 2 mikron, maka jarak ini merupakan jarak minimal agar dua buah titik dapat 

dibedakan. Dengan demikian ukuran suatu obyek yang dapat dilihat dengan jelas oleh 

mata normal pada berbagai jarak dapat dihitung. Hal ini merupakan prinsip dasar untuk 

mengukur ketajaman penglihatan. 

4. Titik Buta (blind spot) 

Optic disk adalah suatu area atau titik dimana tidak terdapat sel reseptor 

cone atau rod. Jika cahaya yang masuk ke dalam mata dan melewati titik ini maka, 

mata tidak dapat menerima rangsangan cahaya tersebut dengan demikian tidak 

terjadi image penglihatan dalam mata atau titik butu terjadi. Sebagai ilustrasi untuk 

merasakan adanya titik buta, perhatikan gambar di bawah ini. Tutuplah mata kanan 

dengan tangan kanan dan fokuskan penglihatan pada tanda kros, tanda titik masih 

kelihatan. Sekarang gerakkanlah gambar tersebut ke depan atau kebelakang, pada 

posisi tertentu tanda titik tidak kelihatan. Hal ini terjadi karena pada posisi tertentu 

tanda titik difokuskan oleh mata tepat pada optic disk sehingga tidak dapat dilihat. 

 

Gambar 1.4 Ilustrasi Titik Buta 

5. Lantang Pandangan (visual field) 

Pada saat mata tidak bergerak sebenarnya dapat melihat dengan lantang 

pandangan yang mendekati bentuk lingkaran. Akan tetapi karena sebagian terhalang 

oleh hidung dan dahi sehingga latang pandangan mata tidak berbentuk lingkaran 

seutuhnya. Pada mata yang normal luas lantang pandangan kira-kira 150 derajat 

antara bagian luar dengan bagian yang mengarah ke hidung dan kira-kira 120 derajat 

antara ke arah atas dengan ke arah bawah. 

Pada saat seseorang mengarahkan pandangannya ke arah depan secara lurus 

dan tanpa melirik ke kanan atau ke kiri, obyek yang berada kira-kira hampir 90 

derajat ke arah luar masih terlihat. Hal ini dapat terjadi karena luas lantang 

pandangan seseorang yang normal ke arah luar sekitar 90 derajat. 
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Gambar 1.5 Lantang Pandangan Mata Kanan 

6. Penglihatan Warna (color vision) 

Menurut teori elektromagnetik sinar memancar atau bergerak dari sumbernya 

dalam bentuk gelombang cahaya. Hal ini dapat dibayangkan seperti gerakan riak-riak 

atau gelombang air di kolam. Warna suatu sinar tergantung pada panjang gelombang 

cahaya yang dipancarkan. Obyek yang memancarkan cahaya dengan gelombang 

4000 A akan berwarna ungu, 4500 A berwarna biru, 6000 A berwarna kuning, dan 

7000 A berwarna merah. 

Konsep penglihatan warna dapat diterangkan oleh teori Young Helmholtz. 

Menurut teori ini, sel cone tertentu sensitif terhadap suatu gelombang cahaya 

tertentu dan sel cone lain sensitif terhadap gelombang cahaya yang lain pula. 

Dengan kata lain setiap sel cone memiliki pigmen yang sensitivitasnya terhadap 

cahaya berbeda-beda. Teori ini menyatakan bahwa dalam retina ada tiga macam 

cone yang masing-masing sensitif terhadap warna merah, hijau, dan biru. 

Warnawarna lain ditimbulkan dari kombinasi ketiga warna tersebut. Warna hitam akan 

muncul jika suatu sumber cahaya (obyek) tidak memantulkan gelombang cahaya dan 

sebaliknya akan berwarna putih jika sumber cahaya (obyek) mengeluarkan beberapa 

gelombang cahaya. Dengan demikian kemampuan seseorang untuk melihat warna 

sangat tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dapat diterima oleh sel cone 

di dalam retina. 

Manusia lebih mudah menerima atau melihat warna campuran dari pada 

melihat warna utama tertentu. Hal ini disebabkan, untuk memperoleh kesan warna 

campuran merupakan respon langsung dari pigmen sel cone yang ada di dalam retina 

sedangkan untuk mengidentifikasi suatu warna utama tertentu memerlukan 

pertimbangan persepsi dan memori. Seseorang yang memiliki gangguan untuk 

melihat sensitivitas warna pada umumnya karena sensitivitas sel cone menurun atau 



7 
 

akibat kekurangan pigmen warna . Kekurangan salah satu tipe pigmen warna dapat 

mengganggu kegiatan sehari-hari karena warna-warna yang terdapat di lingkungan 

sekitar jarang sekali yang mengandung satu warna tertentu. Hampir semua warna 

mengandung warna lain dengan intensitas tertentu misalnya daun di pepohonan 

meskipun tampak berwarna hijau sebenarnya ada warna lain, kuning kekuningan yang 

menyertai. 

7. Kontrol Iris 

Aktivitas iris dapat menentukan luas dan sempitnya pupil dan juga luas pupil 

dapat dipengaruhi oleh jumlah cahaya yang masuk ke mata. Diameter pupil dapat 

diatur dari minimum kira-kira 1.5 mm ke maksimum 9 mm. Pupil tidak saja 

mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata tetapi juga menentukan 

kedalaman fokus (depth of focus). Kedalaman fokus adalah rentang jarak dimana 

obyek yang dilihat ada dalam fokus. Hal ini sama dengan cara kerja kamera, 

kedalaman fokus akan meningkat dengan cara membuka diaphrama lebih luas. 

Stimulus yang efektif untuk mengontrol iris adalah intensitas cahaya yang 

masuk kemata dan mencapai retina. Reaksi iris terhadap cahaya yang langsung 

masuk ke mata disebut papillary light reflex. Jika iris sebelah mata bereaksi terhadap 

cahaya yang masuk secara otomatis iris sebelah mata yang lain juga bereaksi. 

Peristiwa ini disebut consensual light reflex. Jika sebuah obyek jaraknya didekatkan 

dengan mata maka, ada tiga pilihan kegiatan yaitu: (1) akomodasi, (2) melakukan 

convergence, dan (3) melebarkan ukuran pupil. 

8. Kontras 

Tingkat perbedaan warna antara suatu obyek dengan permukaan dimana 

benda itu berada disebut kontras (contrast). Peningktan kontras suatu obyek 

terhadap latar belakangnya dapat meningkatkan kejelasan obyek tersebut. 

Peningkatan kontras ini dapat membantu low vision untuk memperjelas melihat 

obyek tersebut. Salah satu cara untuk membuat kontras adalah dengan meletakkan 

suatu obyek pada latar belakang yang perbedaan warnanya mencolok. Contoh warna 

yang kontras adalah hitam di atas putih, kuning dengan hitam, kuning dengan biru dan 

lain-lain. 

9. Adaptasi Gelap (dark adaptation) 

Retina dapat mengubah sensitivitas terhadap sedikit banyaknya cahaya yang 

masuk ke dalam mata atau dapat menyesuaikan pada saat terang atau gelap. Sel 

reseptor cone berfungsi untuk melihat terang dan sel reseptor rod berfungsi untuk 

melihat gelap. Jika mata kita melihat pada suasana yang terang dan tiba-tiba 
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menjadi gelap, maka fungsi cone dan rod saling beradaptasi dimana rod akan lebih 

berfungsi. Fungsi mata semacam ini disebut fungsi adaptasi gelap. 

Dalam beradaptasi terhadap gelap sel cone memerlukan waktu kira-kira 10 

menit sedangkan rod memerlukan waktu kurang lebih 20 atau 25 menit. Sel cone 

beradaptasi terhadap gelap lebih cepat sedangkan sel rod lebih lambat akan tetapi 

prosentase jumlah sel rod yang beradaptasi lebih banyak. 

Jika retina dalam mata telah cukup lama melihat cahaya yang terang maka, 

untuk beradaptasi terhadap gelap secara sempurna dapat memerlukan waktu 

beberapa jam. Sebaliknya adaptasi dari melihat gelap ke terang diperlukan waktu 

hanya beberapa menit. Perubahan sensitivitas sel rod untuk beradaptasi terhadap 

gelap dipengaruhi oleh keberadaan rhodopsin. Rhodopsin adalah zat yang ada dalam 

sel rod yang dibentuk dari protein dan chromophore. Keberadaan rhodopsin pada 

mata sangat berhubungan dengan ketersediaan vitamin A, jika kekurangan vitamin A 

fungsi mata untuk adaptasi terhadap gelap dapat terganggu. 

10. Gerakan Mata (eye movement) 

Tingkat ketajaman mata akan optimal, pada saat melihat suatu obyek, jika 

fokusnya terjadi tepat pada fovea centralis. Karena area fovea ini sangat kecil maka, 

ketajaman penglihatan akan segera menurun begitu fokus sedikit bergeser dari fovea. 

Sebagai contoh, pada saat kita membaca sebuah alenia terdiri dari beberapa baris 

dan kata, fokus terhadap setiap kata dan baris hanya terjadi sangat cepat. 

Agar dapat membaca semua kata dalam alenia tersebut mata harus membuat 

gerakan kecil yang cepat dari baris sebelumnya ke baris berikutnya. Gerakan mata 

seperti itu disebut gerakan saccadic (saccadic movement). Pada saat mata melihat 

obyek yang bergerak, mata memfokuskan pada benda tersebut dan melakukan 

gerakan berputar tanpa gerakan kepala sampai mencapai akhir putaran. Kemudian 

secara cepat mengalihkan fokus ke bagian lain demikian seterusnya sehingga dapat 

melihat dengan baik benda yang sedang bergerak. Gerakan mata untuk melihat benda 

yang bergerak disebut smooth pursuit. 

C. Sistem Persepsi Penglihatan 

 Secara sederhana bagaimana seseorang mengenali obyek yang sedang dilihat 

dapat dijelaskan seperti berikut. Pada saat seseorang melihat suatu obyek obyek 

tersebut memantulkan cahaya dan cahaya tersebut masuk ke dalam mata. Sebelum 

masuk ke dalam mata mula-mula cahaya diterima oleh cornea dan diteruskan pada 

lensa melalui aqueous humor, pupil dan lensa. Pada lensa cahaya diteruskan menuju 

ke retina melalui vitreous humor. 
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Sel rod dan cone yang ada di retina merupakan reseptor penglihatan yang 

menghasilkan impuls listrik. Impuls listrik ini kemudian melewati permukaan retina 

menuju ke optic disk. Setelah itu impuls tersebut disalurkan oleh saraf mata (optic 

nerve) menuju lateral geneculate bodies. Sel saraf (neuron) setengah bagian medial 

dari retina antara mata kanan dan kiri bertemu di optic chiasm sedangkan sel saraf 

setengah bagian lateral dari retina tidak bertemu. Sel saraf setengah bagian medial 

dari salah satu mata dan sel saraf setengah bagian lateral dari mata yang lain 

bersama-sama melanjutkan ke optic tract. Sel saraf dari lateral geniculate bodies 

diproyeksikan menjadi optic radiation di area 17 di otak yang merupakan pusat 

penglihatan. Di samping itu area 18 dan 19 juga merupakan pusat yang 

berhubungan dengan penglihatan. Di otak impuls listrik kemudian disimpan dan 

diinterpretasi sehingga seseorang memperoleh kesan atau image penglihatan 

tentang obyek yang dilihatnya. 

 

Gambar 1.6 Diagram Persepsi Penglihatan 

D. Ruang Lingkup Anak Dengan Gangguan Penglihatan  

 Menurut Daniel P. Hallahan, James M. Kauffman, dan Paige C. Pullen (2009: 380), 

mengemukakan “Legally blind is a person who has visual acuity of 

20/200 or less in the better eye even with correction (e.g., eyeglasses) or has a 

field of vision so narrow that its widest diameter subtends an angular distance no 

greater than 20 degrees”. Definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa anak buta adalah 

seseorang yang memiliki ketajaman visual 20/200 atau kurang pada mata/penglihatan 

yang lebih baik setelah dilakukan koreksi (misalnya kacamata) atau memiliki bidang 

penglihatan begitu sempit dengan diameter terlebar memiliki jarak sudut pandang tidak 
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lebih dari 20 derajat. Definisi tersebut diperkuat dengan pengertian menurut Barraga, 1983 

(dalam Wardani dkk, 2007: 4.5) bahwa:  

Anak yang mengalami ketidakmampuan melihat adalah anak yang mempunyai 
gangguan atau kerusakan dalam penglihatannya sehingga menghambat prestasi 
belajar secara optimal, kecuali jika dilakukan penyesuaian dalam pendekatan-
pendekatan penyajian pengalaman belajar, sifat-sifat bahan yang digunakan, 
dan/atau lingkungan belajar.  

Pendapat di atas memberikan kita pemahaman bahwa perlu adanya penyesuaian 

terhadap seseorang yang mengalami keterbatasan melihat atau anak tunanetra yang 

memiliki kekhasan dan cara tersendiri untuk mencapai tahapan yang sama dalam 

perkembangannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa anak tunanetra 

merupakan anak yang mengalami keterbatasan penglihatan secara keseluruhan (the 

blind) atau secara sebagian (low vision) yang menghambat dalam memperoleh informasi 

secara visual sehingga dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan prestasi belajar. 

Pengetahuan tentang definisi tunanetra sangat diperlukan oleh seorang 

pendidik untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan anak. Batasan secara legal telah banyak dipergunakan dalam 

mendefinisikan ketunanetraan. Dalam pendefinisian ini biasanya digunakan kartu 

Snellen, yang biasanya dipergunakan dalam pemeriksaan klinis tentang ketajaman 

penglihatan dalam suatu kondisi tertentu. Selain batasan legal, ada juga batasanbatasan 

lainnya yang disesuaikan dengan tujuannya. 

Seseorang dikatakan buta secara legal apabila ketajaman penglihatannya 

20/200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi, atau lantang 

pandangnya tidak lebih besar dari 20 derajat. Dalam definisi ini, 20 feet adalah 

jarak dimana ketajaman penglihatan diukur. Sedangkan 200 dalam definisi ini 

menunjukkan jarak dimana orang dengan mata normal dapat membaca huruf yang 

terbesar pada kartu snellen. Bagian yang kedua dari definisi tersebut berhubungan 

dengan adanya keterbatasan pada lantang pandang, merupakan kemampuan 

seseorang untuk melihat objek ke arah samping. Batasan legal ini dipertimbangkan 

penggunaannya dalam pendidikan, tetapi kalau tidak dengan pertimbangan yang lain, 

maka hasil pengukuran tersebut hanya memberikan kontribusi yang kecil dalam 

perencanaan program pendidikan bagi anak-anak tunanetra.  

Seseorang dikatakan buta apabila mempergunakan kemampuan perabaan dan 

pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar. Mereka mungkin mempunyai sedikit 

persepsi cahaya atau persepsi bentuk atau sama sekali tidak dapat melihat (buta total). 

Seseorang dikatakan buta secara fungsional apabila saluran utama yang 

dipergunakanya dalam belajar adalah perabaan atau pendengaran. Mereka dapat 



11 
 

mempergunakan sedikit sisa penglihatannya untuk memperoleh informasi 

tambahan dari lingkungan. Orang seperti ini biasanya mempergunakan huruf 

Braille sebagai media membaca dan memerlukan latihan orientasi dan mobilitas. 

Seseorang dikatakan menyandang low vision atau kurang lihat apabila 

ketunanetraannya masih memungkinkannya memfungsikan indera penglihatannya 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Saluran utama yang dipergunakanya 

dalam belajar adalah penglihatan dengan mempergunakan alat bantu, baik yang 

direkomendasikan oleh dokter maupun bukan. Jenis huruf yang dipergunakan 

sangat bervariasi tergantung pada sisa penglihatan dan alat bantu yang 

dipergunakannya. Latihan orientasi dan mobilitas diperlukan oleh siswa low 

vision untuk mempergunakan sisa penglihatannya. 

Nakata (2003) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tunanetra adalah 

mereka yang mempunyai kombinasi ketajaman penglihatan hampir kurang dari 

0.3 (60/200) atau mereka yang mempunyai tingkat kelainan fungsi penglihatan 

yang lainnya lebih tinggi, yaitu mereka yang tidak mungkin atau berkesulitan 

secara signifikan untuk membaca tulisan atau ilustrasi awas meskipun dengan 

mempergunakan alat bantu kaca pembesar. Pengukuran ketajaman penglihatan 

dilakukan dengan mempergunakan international chart yang disebut Eyesight-Test. 

E. Faktor Penyebab Gangguan Penglihatan 

Penyebab ketunanetraan, secara umum meliputi faktor keturunan (internal) , 

penyakit, dan kecelakaan (eksternal). Faktor keturunan (internal)  merupakan faktor 

penyebab tunanetra yang lebih sering terjadi dibanding faktor penyakit dan kecelakaan. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul dari dalam diri 

individu, yang sering disebut juga faktor keturunan. Faktor ini kemungkinan besar 

terjadi pada pernikahan antar keluarga dekat dan pernikahan antar tunanetra. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab ketunanetraan yang berasal dari 

luar diri individu. Penyebab ketunanetraan pada faktor ini dikelompokkan menjadi 

beberapa yaitu 

a. Penyakit Rubella dan Sypilis 

Rubella atau campak Jerman merupakan suatu penyakit yang disebabkan 

oleh virus yang berbahaya dan sulit didiagnosis secara klinis. Apabila seorang ibu 

hamil terkena virus rubella pada tri semester pertama ( 3 bulan pertama) maka 

virus tersebut dapat merusak pertumbuhan sel-sel pada janin dan merusak 
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jaringan pada mata, telinga atau organ lainnya. Sehingga kemungkinan besar 

anaknya lahir tunanetra atau tunarungu atau berkelainan lainnya. Demikian pula 

dengan penyakit Sypilis ( penyakit yang menyerang alat kelamin). Apabila penyakit 

Sypilis terjadi pada ibu hamil maka penyakit tersebut akan merambat ke dalam 

kandungan sehingga dapat menimbulkan kelainan pada bayi yang dikandungnya 

atau bayi tersebut akan terkena penyakit ini sewaktu dilahirkan. 

b. Glaukoma 

Glaukoma merupakan suatu kondisi dimana terjadi tekanan yang berlebihan 

pada bola mata. Hal itu terjadi karena struktur bola mata yang tidak sempurna pada 

saat pembentukan dalam kandungan. Kondisi ini ditandai  dengan pembesaran 

pada bola mata, kornea menjadi keruh, banyak mengeluarkan air mata, dan 

merasa silau. 

c. Retinopati Diabetes 

Retinopati Diabetes merupakan kondisi yang disebabkan oleh adanya 

gangguan dalam suplai/aliran darah pada retina. Kondisi ini disebabkan oleh 

adanya penyakit diabetes. Diabetes merupakan gangguan metabolisme tubuh, 

dimana tubuh tidak cukup memproduksi insulin sehingga produksi gula darah 

meningkat dari ukuran normal. Gangguan metabolisme tubuh ini dapat merusak 

mata, ginjal, susunan saraf, dan pembuluh darah. 

d. Retinoblastoma 

Retinoblastoma merupakan tumor ganas yang terjadi pada retina, dan sering 

ditemukan pada anak-anak. Gejala yang dapat dicurigai dari penyakit ini antara 

lain menonjolnya bola mata, adanya bercak putih pada pupil, strabismus (juling), 

glaukoma, mata sering merah atau penglihatnnya sering menurun. 

e. Kekurangan Vitamin A 

Vitamin A berperan dalam ketahanan tubuh terhadap infeksi. Dengan adanya 

vitamin A tubuh lebih efisien dalam menyerap protein yang dikonsumsi. 

Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kerusakan pada mata, yaitu kerusakan 

pada sensivisitas retina terhadap cahaya (rabun senja) dan terjadi kekeringan 

pada konjungtiva bulbi yang terdapat pada celah kelopak mata, disertai 

pengerasan dan penebalan epitel. Pada saat mata bergerak akan tampak lipatan 

pada konjungtiva bulbi. Dalam keadaaan parah hal ini dapat merusak retina, dan 

apabila keadaan ini tetapdibiarkan, akan terjadi ketunanetraan. 
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f. Terkena Zat Kimia 

Disamping memberikan manfaat bagi manusia, zat-zat kimia juga dapat 

merusak apabila penggunaannya tidak hati-hati. Zat kimia tertentu, seperti zat 

etanol dan aseton apabila mengenai kornea akan mengakibatkan kering dan 

terasa sakit. Selain itu zat-zat lain seperti asam sulfat dan asam tannat yang 

mengenai kornea akan menimbulkan kerusakan, bahkan dapat menimbulkan 

ketunanetraan. 

g. Kecelakaan 

Kecelakaan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

ketunanetraan apabila kecelakaan tersebut mengenai mata atau saraf mata. 

Benturan keras mengenai saraf mata atau tekanan yang keras terhadap bola mata 

dapat menyebabkan gangguan penglihatan atau ketunanetraan. 

Penyebab ketunanetraan sangat bervariasi tergantung lokasi geografis, status 

sosioekomi, dan usia. Secara umum sebetulnya bisa dicegah dan diatasi. 

Trachoma merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara-negara 

berkembang. Banyak organisasi yang berhubungan dengan kesehatan mempunyai 

program pencegahan kebutaan. Mereka bekerja di perkampungan dan daerahdaerah 

miskin dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

tentang kebersihan, kesehatan, dan akses untuk memperoleh pengobatan. Diabetes, 

glaucoma, dan katarak merupakan penyebab umum kebutaan di negara-negara 

barat. Hal ini terjadi karena usia harapan hidup mereka lebih panjang dari 

generasi sebelumnya; usia berhubungan dengan penurunan daya penglihatan. 

Ketika bekerja dengan tunanetra, penting untuk dipahami apa yang terjadi 

apabila ada bagian dari sistem penglihatan yang tidak bekerja sebagaimana 

mestinya. Cahaya masuk melalui cornea, bagian ini jernih dan transparan menutupi 

bagian depan dari mata. Cornea berbentuk cembung dan memberikan 

perlindungan terhadap bola mata bagian dalam. Cornea membantu memfokuskan 

gambar yang disampaikan ke otak. Apabila cornea rusak, apakah diakibatkan oleh 

kecelakaan atau penyakit, dan tidak segera ditangani sehingga bagian dalam 

mata terinfeksi, maka hal tersebut akan menyebabkan kebutaan yang permanen 

dan mungkin buta total. 

Setelah cahaya melewati cornea, kemudian akan masuk ke bagian berikutnya 

yaitu yang disebut bilik depan; bagian ini berisi aqueous humor (cairan aqueous). 

Cairan ini membawa masuk gizi dan membuang sampah yang ada di bagian 

belakang dari cornea. Cairan ini juga berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. 

Penyakit utama pada cairan ini adalah yang disebut Glaucoma, yang dapat 
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menyebabkan hilangnya ketajaman penglihatan atau lantang pandang. Siswa 

dengan glaucoma biasanya disertai dengan sakit kepala dan memerlukan waktu 

yang sering untuk beristirahat. Siswa juga mungkin memerlukan perawatan dokter 

untuk menangani penyakit ini. 

Bagian berikutnya dari mata setelah melewati bilik depan adalah iris. Iris ini 

berwarna, terdiri dari otot yang melingkar dan berfungsi untuk mengontrol jumlah 

cahaya yang masuk ke mata dengan cara mengatur besar kecilnya ukuran pupil. 

Pupil adalah bagian yang terbuka pada iris dimana cahaya masuk ke dalam 

mata. Jika iris tidak berfungsi dengan baik, maka fungsi kontrol cahaya tidak ada, 

menyebabkan siswa menjadi photophobic (sensitif terhadap cahaya). Siswa 

mungkin memerlukan kacamata atau alat optic lainnya untuk mengurangi jumlah 

cahaya yang masuk ke retina. Bekerja dengan jarak dekat dapat menyebabkan 

rasa lelah dan kabur pada mata. Untuk siswa seperti ini biasanya diperlukan 

latihan orientasi dan mobilitas. Guru harus menyadari anak-anaknya yang 

mempunyai kelainan pada iris dan hendaknya segera mereferalnya ke dokter. 

Berikutnya adalah lensa. Lensa bentuknya oval, bening, dan transparan 

letaknya berada dibagian belakang iris. Fungsi dari lensa adalah sebagai filter dan 

penyaring cahaya sebelum sampai ke bagian belakang dari mata. Katarak 

merupakan pengeruhan yang terjadi pada lensa, biasanya diakibatkan oleh 

kecelakaan atau usia. Anak-anak dengan katarak bawaan biasanya bisa dioperasi. 

Jika memungkinkan operasi ini dilakukan sedini mungkin untuk memberikan 

kemungkinan perkembangan penglihatan yang lebih baik. Apabila lensa tidak ada, 

maka mata akan kelihatan datar (aphakic) dan cahaya tidak akan dapat tersaring 

secara sempurna. Anak mungkin akan sensitif terhadap cahaya dan akan 

mengeluh karena pencahayaan. Cahaya yang redup diperlukan untuk anak seperti 

ini. Mungkin deperlukan waktu tambahan untuk beralih dari satu pekerjaan ke 

pekerjaan lainnya untuk menyesuaikan terhadap perubahan cahaya. Katarak 

biasanya diasosiasikan dengan Down syndrome, Marfan’s syndrome, dan rubella. 

Di belakang lensa, cahaya harus melewati cairan jernih berbentuk jelly 

(vitreous body). Cairan yang tebal ini berfungsi sebagai filter untuk cahaya dan 

menjaga bentuk bola mata. Pada penderita diabetes, bagian ini sering berisi 

partikel atau tissue sebagai akibat dari adanya pendarahan dari vascular, hal ini 

dapat berpengaruh pada penglihatan, biasanya pada penglihatan samping atau 

penglihatan sentral. Anak-anak dengan gangguan pada bagian ini akan melihat 

objek menjadi kabur dan tidak jelas serta menimbulkan kesulitan dalam membaca 

dan melihat benda dari jarak tertentu. 
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Setelah melewati cairan vitreous, kemudian cahaya menuju ke retina. Retina 

letaknya berada paling belakang dari bola mata, berisi lapisan yang sangat sensitif 

terhadap cahaya. Bagian ini merupakan daerah yang mengirimkan cahaya ke 

syaraf penglihatan (optic nerve) untuk selanjutnya diteruskan ke otak, dimana 

otak menginterpretasikan gambaran visual menjadi apa yang kita kenal melalui 

penglihatan. Kelainan pada retina menyebabkan penglihatan yang kabur. Tidak 

seperti penyakit mata lainnya yang berhubungan dengan rasa sakit, gangguan 

pada retina tidak menyebabkan rasa sakit atau menimbulkan gejala lain pada 

bagian lainnya seperti rasa sakit atau warna merah pada mata. 

Di retina ada sel-sel photoreceptive yang disebut dengan sel batang (rod) dan 

sel kerucut (cone). Sel batang posisinya berada di bagian luar dari retina, dan 

sangat sensitif terhadap cahaya. Sel ini bertugas untuk melihat bentuk dan gerakan, 

dan akan berfungsi dengan baik apabila berada dalam cahaya yang redup. Sel 

batang ini tidak responsif terhadap warna. Sel kerucut posisinya berada di bagian 

tengah dari retina. Warna akan sangat ditentukan pada sel kerucut ini. 

Hanya sel kerucut tertentu yang dapat ditemukan di daerah makula, di daerah 

yang dipergunakan untuk melihat secara sentral, dan fovea, yaitu bagian yang 

berhubungan dengan ketajaman penglihatan. Macular degenaration merupakan 

penyakit umum pada orang dewasa, tetapi dapat juga terjadi pada mereka yang 

masih muda. Penyakit ini biasanya berakibat kerusakan pada bagian tengah dari 

sel kerucut di retina, sehingga berpengaruh pada penglihatan sentral, sensitifitas 

cahaya, dan melihat warna. 

Berikut ini adalah beberapa contoh kondisi penglihatan dari sekian banyak 

kasus yang dapat mempengaruhi penglihatan: 

1. Strabismus. Otot-otot mata tidak dapat menahan kedua bola mata pada 

posisi yang sejajar. 

2. Amblyopia. Sebelah mata tidak dapat berkembang penglihatannya atau 

hilang penglihatannya sebagai akibat dari strabismus. 

3. Cataract. Pengeruhan pada lensa sehingga tidak dapat meneruskan cahaya 

secara tepat ke retina. 

4. Aniridia. Tidak ada iris, sehingga terlalu banyak cahaya masuk ke mata. 

5. Cortical visual impairment. Kerusakan pada otak yang berhubungan 

dengan penglihatan sehingga gambar yang diterima oleh mata tidak dapat 

ditafsirkan dengan benar. 

 

 


