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KONTRIBUSI DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP ANAK 

PENDERITA LOW VISION DI PERTUNI MEDAN  

 
Khairuna Irma,RO, M.K.M 

Prodi Refraksi Optisi 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran kontribusi dukungan sosial yang diberikan 
oleh keluarga pada anak penderita Low Vision. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian fenomenologi. Setting penelitian dilaksanakan di pertuni jln ayahanda medan 

Subyek yang dipilih adalah 2 orang dengan kriteria: keluarga dari anak penderita Low Vision, serta 

bersedia menjadi subyek penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam 

dan observasi.Teknik analisis data menggunakan konsep Miles & Huberman yang terdiri dari tiga 

langkah yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan/ verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menggambarkan dukungan sosial yang 

diberikan keluarga pada anak penderita Low Vision. 1) Subyek SW memberikan dukungan emosional 

dengan perhatian sepenuhnya kepada anak, menghibur, serta ungkapan rasa sayang; dukungan 

penghargaan ditekankan pada pemberian motivasi, serta menjaga pola aktivitas dan kondisi kesehatan 

anak; dukungan instrumental diberikan dengan menuruti kebutuhan anak; dukungan informatif dengan 

mengarahkan anak memahami apa yang sedang dihadapi. 2) Subyek MF memberikan dukungan 
emosional dengan menyesuaikan diri kepada anak serta selalu ada untuk anaknya; dukungan 

penghargaan dengan menjaga kondisi kesehatan anak, pemberian motivasi, tidak memberikan 

tekanan, serta perasaan positif terhadap kemandirian anak; dukungan instrumental dengan memenuhi 

kebutuhan anak; dukungan informatif berupa saran dan nasehat kepada anak.  

 

Kata Kunci: Dukungan Sosial Keluarga, Low Vision 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Low Vision itu adalah 

penurunan tajam penglihatan dengan 

visusnya  <6/18 setelah dilakukan 

pemberian kacamata dan operasi. 

Berdasarkan distribusi gangguan 

Penglihatan Low Vision dan Kebutaan 

Estimasi Global Tahun 2010 Estimasi 

jumlah orang dengan gangguan 

penglihatan di seluruh dunia pada 

tahun 2010 adalah 285 juta orang 39 

juta orang menderita kebutaan dan 246 

juta orang mengalami Low Vision.  

Berdasarkan Riskesdas tahun 

2013 jumlah penduduk di Indonesia 

yang mengalami buta > 900,000 orang 

dan yang mengalami Low Vision> 2 

juta orang jumlah penyandang Low 

Vision. Sedangkan jumlah penderita 

Low Vision di sumatera Utaradengan 

total jiwa 11,894,775 yang mengalami 

Low Vision 107,053 jiwa. Sumatera 

Utara merupakan angka ke lima besar 

di Indonesia yang mengalami Low 

Vision dan ini menjadi alasan saya 

juga mengapa membahas tetang Low 

Vision ini, diantara lain faktor 

Penyebabnya gangguan penglihatan 

terbanyak di seluruh dunia adalah 

gangguan refraksi yang tidak 

terkoreksi, diikuti oleh katarak dan 

glaukoma. Sebesar 18% tidak dapat 

ditentukan dan 1% adalah gangguan 

penglihatan sejak masa kanak-

kanak.Sedangkan penyebab kebutaan 

terbanyak di seluruh dunia adalah 

katarak, diikuti oleh glaukoma dan 

Age related Macular Degeneration 

(AMD). Sebesar 21% tidak dapat 

ditentukan penyebabnya dan 4% 

adalah gangguan penglihatan sejak 

masa kanak-kanak.Apalagi sekarang 

penyakit DM dan pemakaian gadjet 

sampai berjam- jam sehingga banyak 

yang mengalami gangguan Refraksi 
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yang tidak terkoreksi pada Akhirnya 

Menjadi Low Vision. 

Low Vision di dalam dunia kesehatan 

mata adalah suatu kelainan dari 

pandangan atau penglihatan yang 

disebabkan oleh berbagai kelainan 

yang mempengaruhi mata dan sistem 

penglihatan.Anak – anak penderita 

Low Vision ini perlu mendapat 

perhatian dan perlu dilakukan 

pendampingan dan pengobatan agar 

tidak berlanjut mengarah menjadi buta 

total. 

Setiap orang pada dasarnya 

baik yang normal maupun 

berkebutuhan khusus berpotensi 

mengalami masalah dalam belajar. 

Permasalahan bagi penyandang Low 

Vision terletak pada kurangnya 

pengetahuan tentang pelayanan 

pendidikan yang sesuai dengan 

kondisi penyandang Low Vision dan 

kebingungan pemahaman orang awam 

termasuk pendidik dalam menentukan 

anak- anak ini termasuk berkebutuhan 

khusus . 

Mediansyah, T. S. (2011) 

menyatakan bahwa teknik modeling 

efektif untuk meningkatkan 

kemampuan makan yang baik dan 

benar bagi anak Low Vision. Peneliti 

menyarankan pada guru hendaknya 

dapat menggunakan teknik modelling 

untuk meningkatkan cara makan yang 

baik dan benar.Gisela, AA (2017) 

menyatakan bahwa ada hubungan 

antara dukungan sosial orangtua 

dengan motivasi belajar pada remaja 

penyandang Low Vision.Dukungan 

orangtua dalam motivasi belajar 

sangatlah penting dan orangtua juga 

mempengaruhi perkembangan 

motivasi belajar anak dalam setiap 

tahap 

perkembangannya.Selainitu,dukungan 

sosial dari orangtua juga memiliki 

kontribusi dalammengoptimalkan 

motivasi belajar.Oleh karena itu, 

remaja penyandang Low Vision 

membutuhkan dukungan sosial dari 

orangtua agar dapat meningkatkan 

motivasi belajar sehingga tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai. 

Anak –anak Low Vision juga 

memiliki kebutuhan-kebutuhan yang 

harus dipenuhi, sama dengan anak-

anak sehat pada umumnya. Meskipun 

kebutuhan-kebutuhan yang ada pada 

diri manusia sangat banyak, namun 

pada hakikatnya Abraham Maslow 

(Lianto 2013: 26) membagi tingkat 

kebutuhan manusia menjadi: 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan 

rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan penghargaan, serta 

kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Ketika suatu tingkat kebutuhan 

terpenuhi, maka seseorang tidak lagi 

mendapat motivasi dari kebutuhan 

tersebut yang selanjutnya seseorang 

akan berusaha memenuhi kebutuhan 

tingkat berikutnya. 

 

Pertuni merupakan persatuan 

Tuna netra yang berada di jln sampul 

ayahanda Medan dan diketuai oleh 

bapak Khairul Batubara mereka 

berkumpul membuat kreasi- kreasi dan 

melakukan aktivitas panti pijat demi 

kelangsungan hidup nya. Berdasarkan 

survei awal yang saya lakukan bapak 

khairul mengatakan 

“sudah terbit UU nomor 8 tahun 

2016 bahwa penyandang 

disabilitas tunanetra harus 

mempunyai kesempatan yang 

sama, hak yang sama dan 

kewajiban yang sama.Sampai 

hari ini implementasi UU itu 

belum ada sama sekali," 

Jadi Low Vision membutuhkan 

dukungan sosial seperti orang tua, 

teman sebaya, dan masyarakat. 

Orangtua perlu memberikan 

kesempatan serta latihan agar anaknya 

dapat mandiri. Dukungan dari 

lingkungan membantu penderita untuk 

mengembangkan perilaku untuk 
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dirinya sendiri maupun kepentingan 

orang lain.( Qorizky Maharani 

2012)berdasarkan data penelitian 

diatas peneliti tertarik mengambil 

judul Kontribusi Dukungan Keluarga 

Terhadap anak penderita Low Visiondi 

Pertuni Medan tahun 2019. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian 

fenomenologiSecara spesifik, 

penelitian kualitatif ini diarahkan 

pada fenomenologi.Tugas peneliti 

dalam penelitian ini adalah mencari 

data selengkap mungkin dari subyek 

yang telah ditentukan mengenai 

suatu fenomena serta berusaha untuk 

memahami makna dari fenomena 

tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan metode penelitian 

fenomenologi untuk mengungkap 

gambaran kontribusi dukungan sosial 

yang diberikan oleh keluarga pada 

anak penderita Low Vision di pertuni. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk 

mendeskripsikan gambaran 

dukungan sosial yang diberikan oleh 

keluarga pada anak penderita Low 

Vision. terhadap penyebab penderita 

Low Vision. 

  

Adapun yang dijadikan 

informan utama disini adalah semua 

orang yang dapat memberikan 

informasi tetang hal yang akan di teliti 

didapat 2 orang subjek utama dan 3 

orang kunci informan, dan akan di 

lakukan wawancara mendalam, 

wawancara ini diharapkan akan 

memperoleh gambaran yang lebih 

jelas guna mendapatkan hasil 

penelitian yang diingin kan. Disini 

juga peneliti akan memperoleh 

informasi dari orangtua anak dan 

penderita Low Vision serta bagaimana 

pendapat teman yang orangtua si anak 

penderita Low Vision. 

3. HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini disajikan dalam 

bentuk narasi. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan  penelitian dan key 

informan serta observasi selama 

penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, berikut merupakan hasil 

penelitian dari ketiga informan 

penelitian yang merupakan keluarga 

dari anak penderitaLow Vision 

1. Dukungan Emosional  

Dukungan emosional mencakup 

ungkapan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap orang yang 

bersangkutan. Melalui proses 

wawancara, peneliti menanyakan 

tentang kepedulian, kasih sayang dari 

SW terhadap anaknya mengalami Low 

Vision. Pemberian dukungan secara 

emosional dilakukan oleh SW 

berusaha menerima penyakit yang 

diderita oleh anak. SW memiliki 

anggapan bahwa apabila dirinya 

terlalu fokus pada rasa cemasnya maka 

anaknya akan kurang diperhatikan. 

Saat ini SW lebih besar memberikan 

perhatian. Berikut hasil pernyataan 

hasil wawancaraSW:  

“saya selalu berusaha perhatian 

kepada DV karena dia juga lagi 

aktif -aktif  nya dalam 

aktivitasnya kadang dalam 

belajar dia selalu bilang capek  

mak ga nampak nulisnya tapi 

saya selalu kasi motivasi ke DV 

biar jadi anak pinter.’’( 21 Juli 

2019) 

Dari hasil pengamatan nampak 

raut kesedihan di wajah ibu SW.SW 

berusaha memberikan perhatian yang 

sepenuhnya kepada anaknya. SW juga 

selalu berusaha untuk menuruti 

keinginan dari anaknya. Bentuk 

dukungan emosional lain yang 

diberikan SW yaitu selalu berusaha 
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untuk menunjukkan kepeduliannya 

dengan cara selalu menemani anaknya. 

Berikut pernyataan SW dalam proses 

wawancara: 

 

“Dia selalu meminta ditemani 

dan saya sebagai ibunya 

berusaha untuk selalu   menuruti 

apa yang dia inginkan.” ( 21 Juli 

2019) 

Karena anaknya penderita Low 

Vision anaknya tidak bisa jauh dari 

kedua orang tuanya. Sebagai seorang 

Ibu SW selalu berusaha menuruti apa 

yang anaknya inginkan seperti 

meminta untuk selalu ditemani 

meskipun harus mengabaikan 

pekerjaan yang lain terlebih dahulu. 

Berikut pernyataan SW dalam proses 

wawancara:  

“Makanya saya sekarang 

setiap kali mau keluar rumah 

saya usahakan pamit, untuk 

menyapu, cuci baju aja saya 

pamit. Takut dicariin. Dia suka 

marah kalau saya lupa nggak 

pamit. (21 Juli 2019) 

Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa SW lebih 

menyesuaikan diri dengan permintaan 

dari anak untuk selalu ditemani.  

 

Berdasarkan pemaparan diatas 

maka dapat ditegaskan bahwa SW 

berusaha menerima keadaan yang 

menimpa anaknya kemudian berusaha 

memberikan dukungan emosional 

dengan cara memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada anak, Serta 

ungkapkan rasa sayang. MF sebagai 

kepala keluarga mencoba untuk tegar 

dan berusaha memberikan perhatian 

kepada anaknya. Melalui proses 

wawancara, peneliti menanyakan 

tentang kepedulian, perhatian serta 

kasih sayang yang diberikan kepada 

devita setelah di diagnosa mengalami 

Low Vision. MF merasa bahwa saat ini 

anaknya cenderung menjadi lebih 

manja  

MF sendiri menunjukkan 

kepedulian kepada anaknya dengan 

lebih memperhatikan anak untuk 

menunjukkan bahwa dirinya selalu ada 

untuk anaknya.  

“Iya pokoknya saya nemenin. 

Saya nggak tidur kalau davita 

itu belum tidur, saya usahakan 

seperti itu biar dia ada 

temennya. Dia belum ngantuk, 

dia belum tidur ya saya 

temenin. Yang penting saya itu 

ada buat dia.” (21 juli 2019)  

MF  juga memberikan bentuk 

kasih sayang kepada anaknya dengan 

menunjukkan bahwa selalu ada waktu 

untuk anaknya. Dari pengamatan dan 

wawancara peneliti melihat bapak MF 

tidak semuanya di penuhi keinginan 

anaknya si devita karena dia 

mengatakan kalau kasih sayang itu 

tidak harus di tunjukkan lewat materi 

dan menuruti semua keinginan 

anaknya. Dengan nasehat – nasehat 

bapak MF selalu berikan ke anaknya. 

2. Dukungan Penilaian  

Dukungan penilaian yang 

diberikan orangtuanya kepada devita 

adalah memberikan movitasi dan 

semangat diri bahwa penglihatan nya 

bisa lebih membaik menggunakan alat 

bantu. Seperti yang diucapkan bapak 

MF :  

“ saya berharap setelah 

diperiksa nanti di sama tenanga 

refraksi seperti ibu penglihatan 

devita lebih membaik membaca 

nya tidak dekat lagi karena    

saat in hanya satu meter dia bisa  

melihat orang itu pun tidak 

jelas.” 

MF juga memberikan 

dorongan positif berupa motivasi 

kepada anaknya. MF mendorong 

anaknya untuk menyukai sayur, buah, 

susu, dan sebagainya. MF tidak 

menekankan anaknya untuk makan 
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banyak, MF hanya ingin anaknya mau 

makan sebagai dorongan untuk 

menjaga kondisi anak,  

Dalam pengamatan, peneliti 

melihat bahwa ada raut wajah yang 

berseri-seri yang menandakan 

kebanggaan saat MF mengungkapkan 

pernyataan diatas. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara yang 

dilakukan peneliti, maka dapat 

ditegaskan bahwa dukungan penilaian 

yang diberikan MF berupa sikap 

menjaga kondisi kesehatan anaknya, 

pemberian motivasi, tidak 

memberikan tekanan kepada anak, 

serta perasaan positif terhadap 

kemandirian yang ditunjukkan oleh 

anaknya. 

3. Dukungan Instrumental  

Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa MF berusaha memenuhi 

kebutuhan anak baik berupa benda 

ataupun materi namun MF mengalami 

kendala dalam hal materi. Kendala 

tersebut disebabkan oleh MF yang 

harus mendampingi anaknya dalam 

menjalani proses pengobatan. Berikut 

hasil wawancara yang peneliti dapat : 

”Saya berusaha memenuhi 

kebutuhan devita baik benda 

ataupun materi. Tapi saya 

pribadi juga mendapatkan 

kendala terutama dalam hal 

materi. Yang jelas kadang anak 

itu meminta sesuatu yang di luar 

dugaan kita, saya sendiri butuh 

waktu untuk memenuhi 

kebutuhannya. (21 juli 2019) 

Dengan keterbatasan yang ada 

dibantu oleh istri dan anggota keluarga 

yang lain MF dapat memenuhi segala 

kebutuhan anaknya. Untuk kebutuhan 

anaknya yang sederhana dan 

mendesak MF dapat dengan segera 

memenenuhi, namun untuk kebutuhan 

yang kurang mendesak MF 

membutuhkan waktu untuk 

memenuhinya. Berikut ini pernyataan 

MF dalam proses wawancara:  

“Iya, lebih tepatnya dibantu juga 

sama keluarga yang lain. 

Alhamdulillah sedikit demi 

sedikit saya bisa memenuhinya, 

walaupun tidak langsung saat itu 

juga terpenuhi. Kalau 

permintaannya yang sederhana 

saya bisa cepat memenuhinya, 

tapi kalau yang macam-macam 

ya butuh waktu agak lama untuk 

memenuhinya. Misalnya laptop, 

kan dari segi umur dan kegunaan 

itu belum mendesak, jadi saya 

lebih ke kebutuhan yang 

mendesak dulu buk.” 

Hal tersebut didukung oleh key 

informan KH yang mengungkapkan 

bahwa  

MF berusaha menuruti 

kebutuhan dari anaknya. MF khawatir 

apabila dirinya tidak menuruti 

permintaan anaknya maka akan 

berdampak pada kesehatan anaknya. 

Pernyataan key informan KH 

diungkapkan dalam proses wawancara 

sebagai berikut:  

“Kalau saya lihat ya buk, MF itu 

ya sangat mendukung anaknya. 

Dia berusaha menuruti apa yang 

anaknya minta. MF itu pernah 

bercerita kalau dia itu takut 

misalnya nggak menuruti apa 

yang anaknya minta nanti akan 

berdampak ke kesehatannya. Jadi 

sebisa mungkin dia menuruti apa 

yang anaknya inginkan.” (21 Juli 

2019) 

Menurut pengamatan peneliti, 

nampak raut wajah kekhawatiran pada 

MF saat mengungkapkan jawaban 

mengenai dukungan instrumental dari 

pertanyaan peneliti. Berdasarkan hasil 

wawancara dan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti maka dapat 

ditegaskan bahwa MF memiliki 

kendala dalam memenuhi kebutuhan 

instrumental anak namun MF berusaha 

memenuhi kebutuhan anaknya baik 

materi maupun non materi meskipun 
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tidak diberikan secara langsung saat 

itu juga karena MF khawatir apabila 

dirinya tidak dapat memenuhi maka 

akan berdampak pada kesehatan 

anaknya.  

Peneliti juga melihat ibu SW 

selalu berusaha memenuhi kebutuhan 

maupun keinginan dari anaknya. SW 

berusaha memenuhi kebutuhan dari 

anaknya Berikut pernyataan SW 

dalam proses wawancara:  

“Kalau saya dua-duanya, baik 

berupa benda maupun materi. 

Tergantung dia mintanya apa, 

nanti saya turuti. Karena anak 

seusia dia kan usia emas.” ( 

21 Juli 2019) 

Pernyataan tersebut diperkuat 

oleh pernyataan dari key informan AD 

yang menyampaikan bahwa dukungan 

instrumental yang dilakukan oleh SW 

adalah untuk mendukung anaknya 

agar tidak ngedrop. AD juga 

menjelaskan bahwa SW memberikan 

dukungan instrumental berupa benda 

dan materi, berikut pernyataan AD 

dalam proses wawancara:  

”Iya. Buat mendukung juga biar 

anaknya nggak ngedrop. (21 Juli 

2019)  

“Dua-duanya mbak, ya benda ya 

materi. Tergantung anak 

mintanya apa. Mainan ya yang 

saya tahu Ibu SW selalu 

mengusahakan, makanan apa 

lagi. Kalau itu makanan sehat 

pasti dibelikan atau dia buatkan 

sendiri.” (21 juli 2019)  

Namun karena keterbatasan 

ekonomi SW, tidak semua keinginan 

ataupun permintaan dari anaknya dia 

penuhi. Untuk memenuhi kebutuhan 

maupun keinginan dari anak ada yang 

diberikan secara langsung dan ada 

yang perlu menunggu uang terkumpul. 

SW mengajarkan kepada anak untuk 

menabung agar dapat membeli apa 

yang dia inginkan. Berikut pernyataan 

SW dalam proses wawancara:  

 

“Nggak semuanya bisa saya 

turuti.” (21 juli 2019)  

“Ya misalnya yang terlalu mahal, 

nanti dikasih pengertian. Kalau 

saya kan dari dulu terbiasa 

mengajarkan anak untuk 

menabung. Jadi kalau dia minta 

apa nanti saya ajarkan buat 

nabung dulu, ngumpulin uang 

biar bisa buat beli apa yang dia 

minta.” (21 Juli 2019)  

Hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa anak diberi fasilitas-fasilitas 

berbentuk benda yang digunakan oleh 

anak subyek untuk menghibur dirinya 

seperti mainan ataupun makanan yang 

diinginkan oleh anak.  

Berdasarkan hasil pengamatan 

serta pernyataan subyek dan key 

informan tersebut maka dapat 

ditegaskan bahwa subyek selalu 

berusaha untuk menuruti keinginan 

maupun kebutuhan dari anaknya baik 

berupa benda maupun materi selama ia 

mampu untuk memberikannya saat itu 

juga, apabila ia belum mampu untuk 

memenuhi kebutuhan anaknya maka ia 

mengajarkan anak untuk menabung 

terlebih dahulu. 

4. Dukungan Informatif  

Untuk informasi lain yang 

diberikan oleh MF adalah dengan 

mengingatkan anaknya apabila terlalu 

memaksakan aktivitas dengan 

memaksakan penglihatan nya dan 

melihat objek terlalu dekat ditakutkan 

penglihatan nya semakin menurun. 

Seperti MF dalam proses wawancara 

sebagai berikut:  

“Misalnya masalah 

belajarnya devita. Jadi saya 

itu nggak suka ngajarin, saya 

percaya dia bisa. Kalau dia 

nggak bisa pasti dia tanya. 

Jadi saya lebih suka 

menemani devita. Apalagi 

dilingkungan yang baru devita 
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selalu kikuk untuk berjalan 

kadang nabrak yang ada 

didepan nya,sebisanya saya 

beri arahan kepada devita 

bahwa agar tetap hati-hati 

berjalan dilingkungan yang 

baru.” 

Peneliti juga menganalisa bagaimana 

sikap ibu SW dalam memberikan 

dukungan infornasi ini kepada 

anaknya.namun saat ini SW berusaha 

untuk mencari informasi yang baik 

untuk diberikan kepada anaknya. SW 

memberikan informasi yang ia ketahui 

dan mencari informasi yang 

bersumber dari luar sebagai informasi 

tambahan untuk selanjutnya diberikan 

kepada anak.  

 

Berdasarkan data yang 

diperoleh, dapat dikatakan bahwa 

bentuk dukungan sosial emosional 

pada ketiga subyek yang diberikan 

untuk anggota keluarganya yang 

menderita Low Vision adalah sesuai 

dengan pendapat House (Smet, 1994: 

136) 

 

Dukungan emosional 

merupakan dukungan yang berpusat 

pada perasaan. Maka dapat dikatakan 

bahwa pemberian dukungan sosial 

emosional yang diberikan oleh 

keluarga kepada anak dapat 

mempengaruhi anak penderita Low 

Vision agar dapat tetap berpikir positif, 

merasa dicintai, serta lebih termotivasi 

untuk beraktivitas seperti anak yang 

lainnya. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Kartini Kartono (2010: 124) 

 

5. KESIMPULAN DAN 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

pada anak penderita low vision di 

Pertuni Medan dapat 

disimpulkandukungan emosional yang 

diberikan oleh MF dilakukan dengan 

mencoba tegar dalam menghadapi 

penyakit yang diderita oleh anaknya 

dengan berusaha menyesuaikan diri ke 

anaknya serta berusaha untuk 

menunjukkan bahwa dirinya akan 

selalu ada untuk membantu dan 

mengawasi anaknya, dukungan 

penghargaan yang diberikan MF 

berupa sikap menjaga kondisi 

kesehatan anaknya dengan 

memperhatikan pola aktivitas, 

pemberian motivasi, tidak 

memberikan tekanan kepada anak, 

serta perasaan positif terhadap 

kemandirian yang ditunjukkan, MF 

memiliki kendala dalam memenuhi 

kebutuhan instrumental anak namun 

MF berusaha memberikan dukungan 

instrumental kepada anak dengan 

memenuhi kebutuhan anaknya baik 

materi maupun non materi begitu juga 

dengan SW. 

Adapun saran terhadap pihak 

Pertuni Medan Sebagai persatuan yang 

menjadi tempat singgah bagi para 

penderita low vision sebaiknya 

memberikan dukungan sosial bagi 

penderita dan keluarga berupa 

dukungan emosional dengan 

menunjukkan kepedulian, dukungan 

penghargaan dengan pemberian 

motivasi, dukungan instrumental 

berupa donasi dari masyarakat, serta 

dukungan informatif dengan 

pemberian informasi mengenai low 

vision serta memperluas layanan 

sosialisasi dan edukasi low vision pada 

anak sehingga semakin banyak 

masyarakat yang memahami penyakit 

dan penanganan low vision pada anak.  
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