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Catatan penting bagi guru Low 

Vision

� Guru perlu mengingat empat kata; cahaya, kontras, 
jarak, dan ukuran.

� Guru harus mampu memilih pendekatan yang tepat, 
yaitu; pdktn. Stimulasi penghilatan, pdktn. Efisiensiyaitu; pdktn. Stimulasi penghilatan, pdktn. Efisiensi
penglihatan, pdktn. Pengajaran menggunakan sisa
penglihatan.

� Guru hendaknya mengidentifikasi kebutuhan
keempat aspek (cahaya, kekontrasan, jarak, dan
ukuran).



4 (empat) aspek yang dapat

mengefisiensikan penglihatan
A. Aspek Cahaya

B. Aspek Kontras

C. Aspek Jarak

D. Aspek UkuranD. Aspek Ukuran



ASPEK CAHAYA
1. Manfaatkan cahaya alam

2. Sesuaikan posisi duduk dan kebutuhan cahaya

3. Hindarkan duduk menghadap cahaya

4. Cahaya sintetis digunakan bila tidak ada cahaya alam4. Cahaya sintetis digunakan bila tidak ada cahaya alam

5. Cahaya sintetis disesuaikan dengan intensitasnya.



ASPEK KONTRAS
� Kekontrasan berhubungan dengan warna.

� Warna yang dop dapat lebih dilihat anak.

� Pengecatan ruangan yang kontras.

Latar belakang harus kontras.� Latar belakang harus kontras.



ASPEK JARAK
� Jarak dan objek harus sesuai

� Biarkan anak Low Vision melihat dekat.

� Dekatkan objek apabila posisi objek terlalu jauh
dengan anak.dengan anak.



ASPEK UKURAN
� Ukuran bahan bacaan/ukuran huruf tergantung pada

umur anak.

� Pada sebagian anak Low Vision, ukuran objek terlihat
lebih besar bila didekatkan.lebih besar bila didekatkan.



Memahami Keterampilan Bagi

Anak Low Vision
1. Pada dasarnya anak Low Vision membaca sama

dengan anak awas.

2. Kemampuan penglihatan anak Low Vision dalam
membaca huruf cetak bervariasi.membaca huruf cetak bervariasi.

3. Pahami urutan membaca anak Low Vision: 
membaca huruf standar (no 11-12), membaca huruf
dengan kaca pembesar, mampu membaca huruf
ukuran 18, bila tidak membaca huruf dengan ukuran
besar dan kaca pembesar maka gunakan Braille.



Memahami Keterampilan Bagi

Anak Low Vision
4. Berikan aktifitas kesiapan membaca.

5. Gunakan program latihan peningkatan fungsi
penglihatan.

6. Huruf cetak besar perlu memperhatikan warna kertas6. Huruf cetak besar perlu memperhatikan warna kertas
dan tinta yang digunakan.

7. Warna tinta hitam pekat, kertas tidak mengkilat.

8. Kekontrasan huruf perlu diperhatikan.

9. Gambar ilustrasi diproduksi dengan warna hitam.



Memahami Keterampilan Bagi

Anak Low Vision
10. Anak Low Vision membutuhkan waktu lama untuk

suatu gambar.

11. Anak Low Vision tidak hanya satu kali melihat secara
keseluruhan.keseluruhan.

12. Anak Low Vision melihat huruf kadang menggerakan
kepala.

13. Sulit menemukan kata dan garis berikutnya.



Keterampilan Membaca

Anak Low Vision
1. Gunakan buku cetakan besar (No. 18)

2. Gunakan alat bantu melihat yang tepat.

3. Cobakan bermacam ukuran dan jenis kaca pembesar.

4. Dalam pemberian alat yang pas lebih baik melalui4. Dalam pemberian alat yang pas lebih baik melalui
pemeriksaan klinis.

5. Gunakan bahan yang pas dengan ketajaman penglihatan.

6. Gunakan garis pengarah.

7. Gunakan plastik transparan yang berwarna kuning
diletakkan di atas tulisan.

8. Fokuskan pada perbendaharaan kata.



Lingkungan Untuk Membaca

Anak Low Vision
1. Dudukkan paling depan.

2. Jangan biarkan anak membungkuk mendekati buku
bacaan.

3. Gunakan meja yang busa diangkat.3. Gunakan meja yang busa diangkat.

4. Gunakan meja yang permukaannya tidak mengkilat.

5. Gunakan lampu sesuai dengan kebutuhan.

6. Letakkan lampu di belakang siswa.



Keterampilan Menulis

Bagi Anak Low Vision
1. Gunakan kertas dengan garis yang kontras dan tebal.

2. Gunakan spidol warna gelap, dan lebih baik
menggunakan pensil warna hitam dan gelap.

3. Perhatikan lingkungan waktu menulis; pencahayaan, 3. Perhatikan lingkungan waktu menulis; pencahayaan, 
sikap tubuh, ukuran tinggi meja dan kursi sesuai
dengan kebutuhan anak.

4. Dorong siswa yang mengalami kesulitan menulis
dengan; menulis pada lilin.



Dengan Anak Low Vision

(Volume Suara)

1. Gunakan Tape Recorder untuk mendengarkan dan
menyesuaikan bervariasinya nada suara.

2. Gunakan orang tua, guru dan teman sebagai umpan2. Gunakan orang tua, guru dan teman sebagai umpan
balik terhadap kontrol volume suara.

3. Dorong siswa berpartisipasi dalam drama.

4. Gunakan sentuhan dan teguran untuk mengingat
siswa bila menggunakan volume suara yang kurang
tepat.



Keterampilan Berkomunikasi

Dengan Anak Low Vision

(Kontak Mata)

1. Keterampilan visula tracking; a. gunakan mainan
yang bersuara, alat musik, alat yang bersuara serta
cahaya untuk membentuk keterampilan tracking, b. cahaya untuk membentuk keterampilan tracking, b. 
duduk dalam posisi yang bervariasi dan katakan
pada saya.

2. Menuju ke arah hidung yang diajak bicara.

3. Praktekan dan diskusikan pentingnya kontak mata
dalam berbicara.


