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Fokus masalah penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dilaksanakan oleh 

guru pendidikan jasmani adaptif di SMALB Manunggal Slawi Kabupaten Tegal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dilaksanakan oleh guru 

pendidikan jasmani adaptif di Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi Kabupaten 

Tegal.  

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dengan lokasi yang dijadikan 

tempat penelitian adalah SMALB Manunggal Slawi. Data penelitian dihimpun 

langsung melalui: (1) pengamatan atau observasi, (2) wawancara, dan (3) 

pengumpulan dokumen di SMALB Manunggal Slawi. Bentuk analisis data 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: SMALB Manunggal Slawi 

melayani jenis ketunaan yaitu tuna rungu wicara, tuna grahita. Dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dilaksanakan oleh 

dua guru yang mengajar khusus mata pelajaran penjasorkes. Penyampaian materi 

dan pengelolaan kelas guru menyesuaikan berdasarkan ketunaan yang diderita 

siswanya. Sarana dan prasarana sudah lengkap dan memadahi namun 

penggunaannya belum dioptimalkan. Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam 

pembelajaran penjasorkes  adalah komunikasi antara guru dengan siswa karena 

guru memiliki keterbatasan keterampilan untuk memahami dan menggunakan 

bahasa isyarat. 

Kesimpulannya adalah: (1) Kurangnya modifikasi model-model 

pembelajaran yang dilakukan dan belum dimaksimalkannya sarana dan prasarana 

pembelajaran yang sudah ada oleh guru penjasorkes, (2) Sitematika pembelajaran 

dilakukan oleh guru sesuai dengan perangkat pembelajaran dari pendahuluan, 

kegiatan inti dan penutup. Saran yang disampaikan adalah: (1) Bagi sekolah, 

ajukan permintaan kepada dinas terkait untuk membantu baik material maupun 

tenaga pengajar guna peningkatan mutu kualitas pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan, (2) Bagi guru penjasorkes sebaiknya mengembangkan 

model-model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, 

membuat lebih banyak variasi materi untuk memperkaya pengetahuan gerak siswa 

dan mencegah siswa dari kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan, (3) Bagi UNNES untuk mengadakan program 

studi atau jurusan yang meluluskan guru penjasorkes untuk sekolah luar biasa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan, karena tanpa 

pendidikan kita akan buta tentang segala hal. Pendidikan dapat dikatakan penting 

karena beberapa hal : 1) Dari segi anak. Anak adalah makhluk yang sedang 

tumbuh, oleh karena itu pendidikan penting sekali karena mulai sejak bayi mereka 

belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, baik untuk 

mempertahankan hidup maupun merawat diri, semua kebutuhan masih tergantung 

pada orang tua. Oleh sebab itu, anak memerlukan bantuan tuntutan, pelayanan, 

dorongan dari orang lain demi mempertahankan hidup dengan mendalami belajar 

setahap demi setahap untuk memperoleh kepandaian, keterampilan, dan 

pembentukan sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri 

yang semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama. 2) Dari segi orang tua. 

Pendidikan adalah dorongan orang tua yaitu hati nuraninya yang terdalam yang 

mempunyai sifat kodrati untuk mendidik anaknya baik dalam segi psikis, sosial, 

emosi maupun intelegensinya agar mempeeroleh keselamatan, kepandaian, dan 

dapat meraih apa yang diinginkan anak sehingga ada tanggung jawab moral atas 

hadirnya anak tersebut yang diberikan oleh Allah SWT untuk dapat dipelihara dan 

dididik dengan sebaik-baiknya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa 

pendidikan umunya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, 

pikiran, dan tubuh anak. (Achmad Munib, 2004 : 32) 
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Setiap manusia dilahirkan di dunia ini mempunyai hak yang sama. 

Demikian pula dalam hal pendidikan. Semua berhak mendapatkan pelayanan 

pengajaran yang sama. Baik anak normal maupun anak yang kurang sempurna 

atau lebih dikenal dengan nama anak cacat. Anak-anak cacat jauh berbeda dengan 

anak-anak yang normal, mereka memerlukan perhatian dan pelayanan yang lebih. 

Berdasarkan sejarah pendidikan menggambarkan bahwa sikap 

masyarakat terhadap penderita cacat dari dahulu sampai sekarang tidak 

sepenuhnya positif, dan mereka selalu diperlakukan dengan tidak manusiawi, 

bahkan pada masa peradaban belum berkembang, mereka dibunuh dengan cara 

kejam. Demikian juga di Indonesia, dari dahulu sampai sekarang pentingnya 

pendidikan bagi anak cacat masih kurang diperhatikan. Masyarakat menganggap 

bahwa anak cacat selalu menjadi beban bagi masyarakat yang normal, tapi 

sebenarnya tidak demikian karena anak penyandang cacat mampu untuk hidup 

mandiri tanpa bantuan orang lain bila mereka dididik. 

Pendidikan bagi anak penyandang cacat bisa dilakukan di keluarga, 

masyarakat (non formal), dan sekolah (formal). Pendidikan formal bagi anak cacat 

biasanya diberikan oleh yayasan-yayasan atau sekolah - sekolah luar biasa (SLB). 

Setiap SLB mempunyai program kurikulum pendidikan dalam merehabilitasi, 

melatih, dan mendidik anak cacat, termasuk di dalamnya program pendidikan 

jasmani bagi anak cacat (pendidikan jasmani adaptif). Dengan pendidikan jasmani 

adaptif anak penyandang cacat dapat menunjukkan pada masyarakat bahwa 

mereka juga dapat hidup seperti anak-anak yang normal, dan berprestasi melalui 



3 

 

 

 

bakat-bakat yang dimilikinya.dengan prestasi yang dimilikinya maka akan 

membuat seluruh masyarakat sadar akan pentingya pendidikan bagi anak cacat. 

Anak-anak cacat ditempatkan di tempat yang khusus untuk dunia 

pendidikannya, yaitu di sekolah luar biasa. Sekolah atau lembaga pendidikan 

tersebut sangat peduli terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak cacat. 

Anak-anak cacat mendapatkan pelayanan pengajaran yang khusus.  

Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi adalah salah satu sekolah yang 

pertama kali didirikan di Kabupaten Tegal yang memberikan layanan pendidikan 

pada anak berkebutuhan khusus dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB hingga 

SMALB. Anak berkebutuhan khusus yang diberikan layanan pendidikan di SLB 

Manuggal Slawi adalah : 1) Anak Tuna Rungu Wicara (B), 2) Anak Tuna Grahita 

mampu didik (C), 3) Anak Tuna Grahita mampu latih (C1). Sekolah tersebut 

memiliki misi dan visi pendidikan khusus anak–anak cacat, yang peduli akan 

kehidupan mereka kelak. 

 Bangunan Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi dijadikan satu dengan 

bangunan panti asuhan yang dikelola juga oleh Yayasan Keluarga Sejahtera. 

Adapun ruangan-ruangan di Sekolah Luar Biasa Manunggal, diantaranya : 1) 

Perpustakaan, 2) Laboratorium, 3) Unit Kesehatan Sekolah (UKS), 4) 

Laboratorium Komputer, 5) Ruang Speech Theraphy, 6) Ruang Bina Persepsi 

Bunyi dan Irama (BPBI), 7) Ruang Bermain,  8) Bengkel Keterampilan, 9) 

Mushola, 10) Asrama panti asuhan, 11) Aula. 
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Untuk mata pelajaran yang diajarkan rata-rata sama dengan mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah umum. Namun untuk mata pelajaran 

pendidikan jasmani atau lebih dikenal dengan pendidikan jasmani adaptif haruslah 

disesuaikan dengan kemampuan siswa. Pendidikan jasmani adaptif pada anak 

cacat melibatkan guru-guru pendidikan jasmani yang telah mendapat pelatihan 

khusus pendidikan jasmani adaptif dan dapat menyusun program pengajaran 

sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan anak didik. 

Pendidikan jasmani bagi anak cacat berbeda dengan anak normal karena 

keadaan fisik dan mental yang memiliki kelainan. Sehingga diperlukan 

penanganan yang khusus dalam melayani kebutuhan pendidikan bagi anak cacat. 

Dibutuhkan perhatian lebih dari guru Penjasorkes dikarenakan keadaan mereka 

yang tidak mungkin diberi perlakuan yang sama seperti anak normal lainnya. 

Guru Penjasorkes berperan penting dalam proses pelaksanaan kurikulum, juga 

berperan membentuk pribadi anak. Bukan saja menyampaikan materi 

pembelajaran, memberi kemudahan, motivasi dan menunjukan jalan menuju 

keberhasilan belajar tetapi juga menanamkan nilai dan sikap terpuji. 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dilakukan penelitian 

dengan judul “Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 

Dan Kesehatan Di SMALB Manunggal Slawi Kabupaten Tegal  Tahun 2012”. 
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1.2 Fokus Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana 

pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

yang dilaksanakan oleh guru pendidikan jasmani adaptif di SMALB Manunggal 

Slawi Kabupaten Tegal tahun 2012”?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dilaksanakan oleh 

guru pendidikan jasmani adaptif di Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi 

Kabupaten Tegal tahun 2012. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah : 

1.4.1 Kegunaan bagi peneliti 

Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai informasi ilmiah mahasiswa 

mengenai pelaksanaan proses pembelajaran penjas adaptif, sehingga saat di 

lapangan nanti memiliki gambaran tentang proses pendidikan jasmani khusus 

yang dilaksanakan di sekolah luar biasa. 

1.4.2 Kegunaan bagi Guru 

Kegunaan bagi guru dapat digunakan untuk acuan dan motivasi guru 

dalam  mengembangkan, perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program 

pendidikan yang ada di SMALB Manunggal Slawi. 
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1.1 Penegasan Istilah 

Berdasarkan judul diatas, maka untuk menghindari agar permasalahan 

yang dibicarakan tidak menyimpang dari tujuan dan tidak terjadi salah penafsiran 

terhadap istilah yang dipergunakan, maka peneliti membatasi istilah sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran 

terdiri atas guru, siswa, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. 

Material, meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, slide dan film, 

audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, 

perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya (Oemar Hamalik 

2005:57). 

2. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pengertian pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat dilihat dari 

dua sudut pandang, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. 

Pandangan tradisional menganggap manusia terdiri dari dua komponen utama 

yang dapat dipilah-pilah, yaitu jasmani dan rohani (dikotomi). Oleh karena itu, 

pendidikan jasmani diartikan sebagai proses untuk keselarasan antara tumbuhnya 

badan dan perkembangan jiwa. 
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Pandangan modern menganggap manusia sebagai satu kesatuan yang utuh 

(holistik). Oleh karena itu, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui 

aktifitas jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan 

kamampuan jasmani (Adang Suherman, 2000:22). 

Menurut Abdul Ghofur yang dikutip oleh Arma Abdullah dan Agus 

mahadji (1994:5) berpendapat bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses 

pendidikan seseorang sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat 

yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui kegiatan jasmani yang intensif 

dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, 

pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak.     

3. Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Tempat penyelenggaraan pendidikan dibagi menjadi tiga lingkungan yaitu 

formal, informal dan non formal. Sekolah Luar Biasa adalah sebuah lembaga 

pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 

Sebagai lembaga pendidikan SLB dibentuk oleh banyak unsur yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang proses intinya adalah pembelajaran bagi 

peserta didik (http:/jahidinjayawinata.wordpress.com/2010/07). 

4. Pengertian Anak Luar Biasa/Anak Cacat 

Anak luar biasa (ALB) adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar 

biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada 

umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan suatu yang 

positif, dapat pula suatu yang negatif. Dengan demikian, keluarbiasaan itu dapat 

berada di atas rata-rata anak normal, dapat pula berada di bawah rata-rata anak 
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normal (IG.A.K Wardani, 2007:1.3). Anak luar biasa dalam lingkungan 

pendidikan dapat diartikan seseorang yang memiliki ciri-ciri penyimpangan 

mental, fisik, emosi/tingkah laku, yang membutuhkan modifikasi atau pelayanan 

khusus agar dapat berkembang secara maksimal semua potensi yang dimilikinya 

(Beltalsar Tarigan 2000:9). Adapun klasifikasi anak luar biasa adalah sebagai 

berikut: 

a. Tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau 

tidak berfungsinya indra penglihatan. 

b. Anak Tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan 

percakapan dengan derajat pendengaran yang berfariasi antara 27 dB-40 dB 

dikatakan sangat ringan, 41 dB-55 dB dikatakan ringan, 56 dB-70 dB 

dikatakan sedang, 71 dB-90 dB dikatakan berat, dan 91 dB ke atas dikatakan 

tuli. 

c. Tunawicara : tidak mampu bicara atau sering juga disebut dengan “bisu”, 

berarti tidak mampu melakukan komunikasi melalui kata-kata seperti gagap, 

artikulasi tidak jelas ataupun suara yang tidak terdengar. 

d. Tunagrahita: American association on mental deficiency/AAMD 

mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan: yang meliputi fungsi intelektual 

secara umum di bawah rata-rata (sub-average), yaitu IQ 84 ke bawah 

berdasarkan test yang muncul sebelum usia 16 tahun yang menunjukkan 

hambatan dalam perilaku adaptif. 
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e. Anak tunadaksa: pada dasarnya tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian besar yaitu, 1.) kelainan pada sistem serebal (cerebral system), 2.) 

kelainan pada sistem otot dan rangka (muskulus skeletal system) 

f. Anak Tunalaras: yang dimaksud disini adalah anak yang mengalami 

hambatan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, 

bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dalam 

kehidupan sehari-hari sering disebut dengan anak nakal sehingga sering 

menganggu/meresahkan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

g. Anak indigo : sifat umum anak indigo cerdas, karena telah melampaui 

generasi (biru) nala, sehingga enggan mengikuti tradisi (suara dan gerak dari 

badan) yang tidak rasional dan spiritual, dapat melakukan sesuatu yang belum 

pernah dilakukan (serendipity), pembicaraannya jauh melampaui anak 

sebayanya, dapat membaca kemauan dan perasaan orang lain. 

h. Anak Autis: nama gangguan perkembangan komunikasi, sosial, dan perilaku 

pada anak.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

 

2.1 Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah suatu usaha 

untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu. Sedangkan menurut pengertian secara 

psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhannya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek 

tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” (Slameto 

2010:2). Sedangkan menurut Pavlov belajar adalah proses pembiasan inti dari 

kebiasaan adalah keterulangan, yaitu mengulang sesuatu hingga menjadi otomatis. 

Sesuatu yang semula tidak biasa kita lakukan dan bahkan sesuatu yang tampaknya 

sulit bisa jadi akan menjadi mudah kalau sudah menjadi kebiasaan (Ali Maksum 

2008:11). 

Belajar juga sering diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan 

pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan. Secara konseptual 

Fontana mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap 

dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Seperti Fontana, Gagne 

dalam Udin S. Winataputra (2003 : 18) juga menyatakan bahwa belajar adalah 
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suatu perubahan dalam kemampuan yang bertahan lama dan bukan berasal dari 

proses pertumbuhan. 

Dari berbagai definisi belajar yang telah dijelaskan oleh para pakar dapat 

diambil kesimpulan bahwa belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku 

individu, suatu proses yang memegang peranan penting dan dapat menimbulkan 

perubahan-perubahan tingkah laku pada diri si pelajar. Perubahan yang terjadi 

dihasilkan dari pengalaman dan latihan berulang-ulang, bukan karena faktor-

faktor kondisional atau proses pertumbuhan kematangan pada diri si pelajar. 

Perubahan yang terjadi bisa bertahan dalam jangka waktu yang relatif 

lama, maksudnya perubahan tersebut tidak langsung hilang sesudah kegiatan 

tersebut selesai dilakukan seperti halnya kelelahan atau kejenuhan karena kegiatan 

belajar akan hilang sesudah beristirahat dalam beberapa saat. Sehingga anak-anak 

luar biasa dalam melakukan pembelajaran pendidikan jasmani mampu 

menigkatkan kualitas hidup dan kesegaran jasmaninya dengan pengajaran yang 

bertahap dan berulang-ulang, agar pembelajaran yang diberikan dapat diserap dan 

dimengerti oleh anak luar biasa. 

 

2.2 Pembelajaran 

   2.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pembelajaran yang diidentikkan 

dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang 

diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut)  ditambah dengan awalan “pe” 
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dan akhiran “an menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara 

mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Menurut Oemar 

Hamalik (2005:57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada 

dasarnya adalah upaya memperkembangkan potensi yang dimiliki anak menjadi 

sesuatu yang aktual. Proses belajar dapat berlangsung secara pasif maupun aktif. 

Belajar pasif terjadi apabila individu sekedar bereaksi terhadap stimulus yang 

diberikan. Sementara belajar aktif terjadi apabila individu tidak hanya bereaksi 

ketika ada stimulus, tetapi juga proaktif melakukan sesuatu untuk mendapatkan 

hasil yang diinginkan   

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta 

dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian 

yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. 

Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan 

menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek 

kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta 

keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi 

kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan 

pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik 

yang merupakan poin penting dari proses pembelajaran. Seperti disebutkan dalam 

UU No.20 tahun 2003 pasal 1 butir 20 tentang sisdiknas, pembelajaran diartikan 

sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konotasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai konsep suatu konsep pedagogik 

secara teknis dapat diartikan sebagai upaya sistematik untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang potensial menghasilkan proses belajar yang bermuara 

pada berkembangnya potensi individu sebagai peserta didik (Udin S. Winataputra 

2003 : 1.1).  

2.2.2 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan (goals) adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil 

pendidikan yang diinginkan (Oemar Hamalik, 2005:76). Yang menjadi kunci 

dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata 

pelajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa 

yang hendak dicapai, dikembangkan, dan diapresiasi. Bardasarkan mata pelajaran 

yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang 

diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para siswa, dan dia 

harus mampu menulis dan memilih tujuan-tujuan yang bermakna dan dapat 

diukur. Sama halnya dengan tujuan pendidikan pada umumnya, pendidikan 

jasmani juga sejalan dengan tujuan pendidikan pada umumnya, oleh karena itu 

tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencakup pengembangan 

individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan pendidikan jasmani tidak melulu 

pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, emosional, sosial, dan 

spiritual.  

Karena  tujuan pendidikan jasmani bersifat menyeluruh, maka tidak 

jarang kita menemukan rumusan tujuan pendidikan jasmani yang penuturan dan 

pengklasifikasiannya beraneka ragam. Namun demikian janganlah heran atau 
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bingung, karena penuturan dan pengklasifikasian tersebut pada dasarnya 

dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami makna tujuan 

pendidikan.  

Dalam Adang Suherman (2000:23) secara umum tujuan pendidikan 

jasmani dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu :  

 Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktifitas-aktifitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari 

berbagai organ tubuh  seseorang (physical fitness). 

 Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful). 

 Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan 

tumbuh dan berkembanganya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab 

siswa. 

 Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

Tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan adaptif bagi anak cacat juga 

bersifat holistik, seperti tujuan penjaskes untuk anak-anak normal, yaitu 

mencakup tujuan untuk  pertumbuhan dan perkembangan jasmani, keterampilan 

gerak, sosial, dan intelektual. Disamping itu, proses pendidikan itu penting untuk 

menanamkan nilai-nilai dan sikap positif terhadap keterbatasan baik dari segi fisik 

maupun dari segi mentalnya sehingga mereka mampu bersosialisasi dengan 
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lingkungan dan memiliki rasa percaya diri dan harga diri. Oleh karena itu para 

guru penjaskes adaptif seyogianya membantu peserta didiknya agar tidak merasa 

rendah diri dan terisolasi dari lingkungannya. Kepada peserta didik diberikan 

kesempatan untuk melakukan aktivitas jasmani melalui berbagai macam olahraga 

dan permainan. Pemberian kesempatan itu merupakan pengakuan bahwa mereka 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak normal. Melalui 

aktivitas penjaskes adaptif yang mengandung unsur kegembiraan dan kesenangan, 

anak-anak dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan serta mengkoreksi kelainan-kelainan yang dihadapi setiap anak 

(Beltalsar Tarigan 2000:11). 

 

2.2.3  Metode Pembelajaran 

Perkembangan mental peserta didik di sekolah, antara lain, meliputi 

kemampuan bekerja secara abstraksi menuju konseptual. Implikasinya pada 

pembelajaran, harus memberikan pengalaman yang bervariasi dengan metode 

yang efektif dan bervariasi. Pembelajaran harus memperhatikan minat dan 

kemampuan peserta didik. Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan 

efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dengan 

sedikit ceramah dan metode yang berpusat pada guru, serta lebih menekankan 

pada interaksi peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat 

membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran (Mulyasa 

2007:107).    
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Sebelum melaksanakan proses pembelajaran (PBM) diperlukan metode 

pembelajaran untuk membantu guru mengembangkan strategi pembelajaran. 

Berikut ini dijelaskan tiga metode yang diterapkan dalam pembelajaran penjas 

bagi siswa penyandang cacat yaitu sebagai berikut. (Beltalsar Tarigan 2000:44) 

a. Metode Bagian dan Metode Keseluruhan 

Dalam metode bagian, tugas-tugas gerak dipelajari dan dilatih bagian demi 

bagian. Biasanya metode ini diterapkan apabila struktur gerak cukup kompleks 

sehingga diperkirakan dengan mempelajari bagian demi bagian akan memberikan 

hasil yang optimal. Metode ini biasanya digunakan untuk melatih teknik dan 

gerakan sederhana, atau teknik olahraga yang rangkaian geraknya tidak bisa 

dipecah menjadi bagian-bagian. Metode ini dilaksanakan secara berulang-ulang 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Metode keseluruhan cukup efektif 

digunakan untuk anak cacat, namun tergantung dari berat ringannya tugas gerak 

yang dilakukan dan kondisi kecacatan yang diderita anak. Anak-anak cacat 

keterbelakangan mental cukup berat, seyogyanya diberikan pelajaran atau latihan 

secara keseluruhan. Apabila teknik gerakan yang dipelajari sederhana metode 

keseluruhan akan memberikan keuntungan yang lebih besar keuntungannya. 

Namun jenis kecacatan juga harus mendapat perhatian dalam menetapkan metode 

pembelajaran. 

b. Kombinasi Bagian-Keseluruhan 

Memodifikasi metode dengan cara mengubah menjadi kombinasi 

keseluruhan-bagian-keseluruhan, pada umumnya memberikan kemudahan dan 

keuntungan bagi siswa penyandang cacat. Dan semakin banyak  frekuensi 
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pengulangan oleh siswa, semakin baik kemajuan yang dicapai oleh siswa 

penyandang cacat. Metode ini sangat efektif diterapkan pada siswa penyandang 

cacat, terutama anak yang mengalami kesulitan dalam pemprosesan informasi, 

kesulitan membuat urutan-urutan gerak dan kesulitan dalam mengintegrasikan 

informasi atau tugas gerak. Seperti anak yang mengalami keterbelakangan mental, 

ketidakmampuan belajar dan gangguan belajar. 

c. Penyampaian Penjelasan dan Peragaan  

Metode ini sudah lajim digunakan dalam proses pembelajaran penjas. 

Namun faktor penting dalam penerapannya adalah penekanan pada kombinasi 

penjelasan (baik verbal, tertulis atau manual) yang dilanjutkan dengan peragaan 

atau demonstrasi tugas gerak yang sebenarnya. Melalui penjelasan dan 

demonstrasi, siswa penyandang cacat lebih terdorong dan termotivasi untuk 

melakukan tugas gerak, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk 

memperoleh hasil dalam setiap pembelajaran. Bagi sebagian anak, terutama yang 

tidak bisa berbicara (tunawicara), tuli (tunarungu) dan keterbelakangan mental 

(tunagrahita), penjelasan dengan peragaan dan demontrasi yang dapat dilihat dan 

diamati dari berbagai arah, sangat membantu terhadap pemantapan persepsi 

tentang suatu tugas gerak yang  tidak dapat mereka tangkap melalui penjelasan, 

oleh karena itu dituntut kreatifitas dan kejelian dari seorang guru penjas dalam 

memilih suatu metode yang paling cocok sesuai dengan jenis dan tingkat 

kecacatan siswa. 
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2.2.5 Pelaksanaan Proses Pembelajaran      

Dalam proses pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi 

peserta didik. Sehingga dibutuhkan seorang guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Adapun kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran sebagai 

berikut (Uzer Usman 1999:74): 

a. Kemampuan membuka dan menutup pelajaran (set introduction anf closure) 

ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar-

mengajar  untuk menciptakan prakondisi siswa agar mental maupun perhatian 

terpusat pada apa yang dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan 

memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar.  

Closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran 

atau kegiatan belajar mengajar. 

b. Kemampuan mengelola kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar. 

c. Kemampuan menjelaskan 

Kemampuan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasi secara sistematis untuk mewujudkan adanya hubungan yang satu 

dengan yang lainnya, misalnya antara sebab dan akibat. 

d. Kemampuan bertanya dan menjawab 
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Bagaimana seorang guru terampil dalam mengajukan pertanyaan yang 

membuat anak berfikir. Demikian pula membuat jawaban dapat membuat 

anak mengerti.  

e. Kemampuan memberikan penguatan 

Penguatan dalam hal ini adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan berulangnya tingkah laku tersebut. 

f. Kemampuan mengadakan variasi 

Variasi dalam hal ini adalah stimulus merupakan suatu kegiatan guru dalam 

konteks interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan 

murid. 

g. Kemampuan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dalam berbagai 

pengalaman, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah.  

h. Kemampuan mengajar perseorangan 

Secara fisik bentuk pengajaran ini adalah bila jumlah siswa yang dihadapi 

oleh guru terbatas, yaitu berkisar antara 3 – 8 orang untuk kelompok kecil dan 

seorang perseorangan. 

i. Kemampuan memberikan contoh 

Seorang guru harus mampu memberikan dasar-dasar atau teknik dasar 

gerakan yang benar dalam memberikan contoh. 

 

j. Kemampuan guru dalam berkomunikasi 
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Guru diharapkan mampu menjadi komunikator dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

Didalam peraturan menteri pendidikan nasional No.41 tahun 2007  tentang 

standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan 

pembelajaran merupakan implementasi dari RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan Pendahuluan, guru : 

a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan yang 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

d.  Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

dengan silabus. 

2. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik dan psikologi peserta didik. 
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Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakterstik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 

1.) Melibatkan mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema 

yang akan dipelajari dan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru 

dan belajar aneka sumber. 

2.) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain. 

3.) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan 

guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya. 

4.) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; 

dan 

5.) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan, di laboratorium, studio, 

atau lapangan. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru : 

1.) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

2.) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain – 

lain untuk memunculkan gagasan baru baik lisan maupun tertulis. 
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3.) Memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, memyelesaikan 

masalah dan bertindak tanpa rasa takut. 

4.) Memfasilitasi peseta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. 

5.) Memfasilitasi peserta didik untuk berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 

6.) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi baik lisan maupun 

tertulis, secara individual maupun kelompok. 

7.) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan laporan baik individual 

maupun kelompok. 

8.) Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pameran, festival, tournamen 

serta produk yang dihasilkan. 

9.) Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan percaya diri peserta didik.  

c. Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 

1.) Memberikan umpan balik yang positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah dalam terhadap keberhasilan peserta didik. 

2.) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber 

3.) Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

4.) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. 
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5.) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang mengalami kesulitan dengan bahasa yang baku dan 

benar. 

6.) Membantu menyelesaikan masalah. 

7.) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi. 

8.) Memberi informasi agar dapat eksplorasi lebih jauh. 

9.) Memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau berpartisiasi 

aktif. 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

a. Bersama-sama peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pembelajaran. 

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. 

d. Memberikan tindak  lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berkutnya. 

Selain itu dalam proses pembelajaran penjasorkes dibutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadahi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Adapun standar sarana dan prasarana 
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olahraga untuk  Sekolah Luar Biasa menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 33 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

a. Tempat bermain/ berolahraga berfungsi sebagai tempat bermain, 

berolahraga, pendidikan jasmani, kegiatan eksrakurikuler, upacara, serta 

sebagai tempat orientasi dan mobilitas bagi peserta didik tunanetra dan 

latihan mobilitas bagi peserta didik tunadaksa. 

b. Minimum terdapat tempat bermain/ berolahraga berukuran 20 m X 10 m 

yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, 

saluran air, serta benda-benda lain yang dapat mengganggu kegiatan 

olahraga. 

c. Sebagian lahan di luar tempat bermain/berolahraga ditanami pohon yang 

berfungsi sebagai tempat peneduh. 

d. Lokasi tempat bermain/berolahraga diatur sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu proses jalannya pembelajaran di kelas. 

e. Tempat bermain/ berolahraga tidak digunakan sebagai tempat parkir. 

f. Jumlah peralatan olahraga untuk sekolah luar biasa minimal berjumlah 3 

set  jenisnya disesuaikan dengan ketunaan yang diderita peserta didik. 

2.3 Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan dan mempunyai tujuan 

yang bersifat mendidik. Oleh karena itu pendidikan sangat penting bagi kehidupan 

yang akan membawa kita ke arah masa depan yang terarah. Dalam 

pelaksannaannya proses pendidikan jasmani digunakan sebagai wahana atau 

pengalaman belajar dan melalui pengalaman itulah peserta didik dapat tumbuh 
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dan berkembang untuk menjadi manusia yang berguna, serta melalui itulah 

mereka dapat menjadi lebih berprestasi. 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek  

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan 

sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, 

dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 

kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional. (E. Sukarso, 2007 : 131) 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap, mental, emosional, 

sportivitas, spiritual, sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang 

seimbang.  (E. Sukarso, 2007 : 131)  

Pendidikan jasmani adalah proses ajar melalui aktivitas jasmani dan 

sebagai proses ajar untuk menguasai keterampilan jasmani. Adapun tujuan yang 

ingin dicapai adalah untuk pengembangan pribadi secara menyeluruh yaitu 

mencakup pembinaan tertuju bukan hanya pada aspek jasmaniah, tetapi juga pada 

mental dan rohaniah. Secara spesifik tujuan pendidikan jasmani adalah meliputi 

aspek fisik, intelektual, emisional, sosial dan moral spiritual. 

Pendidikan olahraga (sport education) adalah proses sosialisasi ke dalam 

olahraga, maka pendidikan jasmani (physical education) dapat dipahami sebagai 
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proses sosialisasi melalui gerak insan, bermain dan atau olahraga. Dalam proses 

pendidikan jasmani harus dilaksanakan secara berencana dan teratur untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan pendidikan jasmani merupakan cetusan 

aspirasi masyarakat, dikaitkan dengan harapan tentang profil individu warga 

masyarakat pada masa yang akan datang. Pendidikan selalu berorientasi untuk 

menyongsong masa depan, dikenal dengan istilah tujuan jangka panjang yang 

akan tercapai selama masa yang cukup panjang (20-25 tahun), dan tujuan jangka 

menengah (5-10 tahun) sebagai sasaran antara mencapai tujuan jangka panjang 

tersebut. Hasil seketika (outcome) yang dicapai melalui proses belajar, lazimnya 

tertuang dalam tujuan instruksional yang dipaparkan dalam ungkapan yang lebih 

khas. Proses belajar selalu berorientasi pada tujuan yang menggambarkan 

perubahan perilaku yang diharapkan dan sementara yang menjadi alatnya adalah 

aktivitas jasmani atau gerak insane. (A. Suherman. 2000 : 5) 

Guru pendidikan jasmani secara sadar menyiapkan pengalaman belajar 

yang terdiri atas aktivitas jasmani. Sedangkan peserta didik adalah pelaku aktif 

yang melakoni tugas-tugas ajar tersebut. Sebab perubahan perilaku hanya akan 

terjadi apabila peserta didik itulah yang aktif dalam belajar. Partisipasi aktif 

semua siswa merupakan salah satu prinsip yang amat penting dalam pendidikan 

jasmani. 

Pengertian pendidikan jasmani pada umumnya dapat dibedakan dari dua 

sudut pandang, yaitu : 

a. Pandangan Tradisional 
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Pandangan tradisional menganggap bahwa pendidikan jasmani 

semata-mata hanya mendidik jasmani atau sebagai pelengkap, penyeimbang 

atau penyelaras pendidik rohani manusia. Dengan kata lain pendidikan 

jasmani hanya sebagai pelengkap saja. 

b. Pandangan Modern 

Pandangan modern atau sering juga disebut pandangan holistik, 

menganggap bahwa manusia bukan sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang 

terpilah-pilah. Manusia adalah kesatuan dari berbagai bagian yang terpadu. Oleh 

karena itu pendidikan jasmani tidak hanya dapat berorientasi pada jasmani saja 

atau hanya untuk kepentingan satu komponen saja. 

 

2.4 Anak Luar Biasa 

Anak luar biasa adalah orang atau anak yang mempunyai kelainan atau 

sering juga dikatakan cacat. Anak yang mempunyai kelainan atau cacat itu, tidak 

dapat menjalankan fungsi dengan wajar, baik mengenai fisik maupun psikisnya. 

Anak yang mempunyai kelainan pada dasarnya disebabkan karena dari beberapa 

fungsi alat-alat tubuhnya tidak dapat bekerja secara normal dalam kehidupannya. 

Mengenai proses pertumbuhannya, tidak berbeda dengan anak-anak yang normal, 

karena tidak lengkap alat-alat tubuh yang diperlukan untuk melakukan fungsinya 

di dalam kehidupan, maka anak-anak yang mempunyai kelainan atau cacat itu 

tidak dapat disamakan atau sejajar dengan anak normal. 

Anak-anak luar biasa menurut para ahli pada umumnya dapat dibagi atas 3 

kelompok besar yaitu : 
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a. Kelompok anak-anak luar biasa menurut keadaan tingkat intelegensinya. 

Yaitu anak yang mempunyai kemampuan intelegensinya tinggi dan anak yang 

mempunyai tingkat intelegensinya rendah seperti : genius, slow learne, debil, 

embisil, dan idiot. 

b. Kelompok anak-anak luar biasa menurut keadaan fisiknya. Yaitu seperti : 

tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. 

c. Kelompok anak-anak luar biasa yang dalam keadaan tingkah lakunya. Yaitu 

seperti kelainan tingkah laku primer, terkurang dalam tingkat sosialisasi 

primitive, komplikasi neurobik dan psikotik. 

2.4.1    Tunarungu 

Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena 

tidak berfungsinya sebagaian atau seluruh alat pendenganran, sehingga ia tidak 

dapat menggunakan alat pendegarannya dalam kehidupan sehari-hari yang 

memabawa dampak terhadap kehidupan secara kompleks. 

2.4.2    Tunawicara 

tunawicara adalah mereka yang menderita tuna rungu sejak bayi/lahir, 

yang karenanya tidak dapat menangkap pembicaraan orang lain, sehingga tak 

mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun tak mengalami 

ganguan pada alat suaranya. 

2.4.3   Tunagrahita 

Anak-anak yang mempunyai keadaan tingkat intelegensi yang rendah, 

seperti slow learne, debil, embisil, dan idiot. (Aip Syarifudin, 1980/1981: 1-2) 
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Anak yang memiliki keterlambatan secara intelektual adalah anak yang 

memiliki kesulitan untuk belajar sesuatu yang bagi anak lain mungkin saja tidak 

memerlukan proses berfikir yang terlalu berat. Salah satu yang harus dipahami 

benar bahwa istilah tunagrahita atau “intellectual disability” adalah kata lain 

untuk menunjukkan bahwa seseorang menderita pembelajaran yang sulit, belajar 

lebih lambat dan tergantung dari derajat ketunaannya, dan tidak memungkinkan 

memperoleh penguasaan kecakapan yang diperlukan untuk sampai kepada 

kehidupan yang mandiri secara utuh. 

Difinisi Intellectual Disability (ID) menurut American Psychiatric 

Association (1994) adalah gangguan yang ditandai oleh fungsi intelektual secara 

bermakna di bawah rata-rata (IQ kira-kira 70 atau lebih rendah) yang bermula 

sebelum usia 18 tahun disertai minimnya fungsi adaptif. Seiring dengan definisi 

tersebut, ID diklasifikasikan ke dalam 4 tingkat gangguan intelektual, yaitu: 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi gangguan intelektual 

Tingkat IQ Tingkat Gangguan 

IQ antara  50-70 Gangguan intelektual ringan 

IQ antara  35-50 Gangguan intelektual sedang 

IQ antara  20-35 Gangguan intelektual berat 

IQ di bawah dari 20 Gangguan intelektual sangat berat 

(Syamsudin dkk, 2004: 13-14) 
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Katagori Anak Tunagrahita 

a. Debil 

Yang dimaksud dengan anak-anak debil adalah anak-anak yang 

keberadaan IQ-nya antara 50-70, sedangkan arti dari debil sendiri adalah kurang, 

jadi yang termasuk anak-anak golongan debil itu adalah anak-anak yang lebih 

baik lagi, bila dibandingkan dengan anak-anak golongan embisil. Golongan anak-

anak debil ini ringan atau mudah untuk dilatih maupun dididik, akan tetapi harus 

dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Misalnya mengenai pelajaran 

membaca, berhitung, dan menulis. Debil dapat berbicara dengan orang lain secara 

terbatas, namun masih nampak kekurangannya, dalam mengadakan inisiatif dan 

berfikir secara abstrak. Debil mampu menguasai beberapa kecakapan dan 

ketrampilan yang sederhana, akan tetapi masih selalu terlambat. Anak-anak 

penderita debil mempertahankan hidupnya dalam situasi yang menguntungkan 

saja. Artinya anak debil itu akan mampu mengurus dirinya sendiri dari orang lain. 

Oleh karena itu bagi anak-anak yang termasuk golongan debil perlu mendapatkan 

bimbingan dan penggolongan agar mereka itu dapat mengurus dirinya sendiri. 

(Aip Syarifudin, 1980/1981: 7-8) 

Anak tunagrahita ringan pada umumnya tampang atau kondisi fisiknya 

tidak berbeda dengan anak normal lainnya, mereka mempunyai IQ antara kisaran 

50 sampai dengan 70. Mereka juga termasuk kelompok masih bisa dididik 

(diajarkan) membaca, menulis dan berhitung. Pada usia 0-5 tahun mereka dapat 

mengembangkan kecakapan sosial dan komunikatif, memiliki sedikit gangguan 
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dalam bidang sensomotorik dan sering tidak dapat dibedakan dari anak normal 

sampai pada usia yang lebih lanjut. Pada usia remaja dapat memperoleh 

kecakapan akademik sampai setara dengan sekolah dasar kelas enam. (Syamsudin 

dkk, 2004: 14) 

b. Embisil 

Yang dimaksud dengan embisil adalah anak-anak yang IQ-nya berada 

antara 35-50, keadaan ini lebih baik dari tingkat anak-anak yang berada dalam 

tingkat idiot. Menurut kamus bahasa inggris-indonesia Poerwadarminta anak 

embisil ini dinamakan anak bodoh atau tolol. Perkembangan bahasa anak embisil 

sangat terbatas dan umumnya percakapannya tidak jelas. Begitu pula mengenai 

perkembangan relasi sosial juga rendah, anak embisil tidak mampu untuk 

mengadakan konsentrasi, inisiatifnya terbatas, sedangkan kemauannya ada akan 

tetapi lemah. Anak embisil pun tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri. 

Jadi kesimpulan dari anak-anak yang termasuk golongan embisil ini masih dapat 

untuk dilatih dalam beberapa bentuk dan macam latihan yang berguna bagi 

dirinya dan secara terbatas pula dapat menguasai untuk melakukan tugas-tugas 

yang sederhana sekali. Anak embisil pun mempunyai kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, akan tetapi kemampuan untuk dilatih 

melakukan pekerjaan yang terus-menerus (countinue) sangat terbatas. Bagi anak-

anak yang berada dalam keadaan tingkat embisil masih dapat mempelajari 

beberapa kata sederhana sampai kepada batas-batas yang tertentu, anak embisil 

mempunyai kemungkinan untuk dapat melindungi diri dari bahaya terhadap 

fisiknya. Akan tetapi senantiasa membutuhkan pengawasan dan pengurusan dari 
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orang lain untuk dapat berdiri sendiri, baik mengurus untuk kebutuhan sendiri 

maupun dalam memperoleh sumber penghasilan. (Aip Syarifudin, 1980/1981: 7) 

Anak tunagrahita sedang termasuk kelompok dapat dilatih. Tampang atau 

kondisi fisiknya sudah terlihat berbeda, tetapi mempunyai kondisi fisik yang 

normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 35 sampai dengan 50. Kelompok ini 

dapat memperoleh manfaat dari latihan kecakapan sosial namun tidak dapat 

melampaui pendidikan akademik lebih dari sekolah dasar kelas dua (Syamsudin 

dkk, 2004: 15). 

c. Idiot 

Yang dimaksud dengan idiot adalah anak -anak lemah ingatan yang IQ nya 

berada di bawah 20, yaitu anak yang menunjukan suatu derajat kelainan tingkah 

laku yang sangat rendah sekali dan berat dengan kata lain menurut kamus 

Poerwardarminta (bahasa inggris-indonesia) adalah anak idiot itu termasuk 

kepada golongan yang sangat sukar sekali untuk dilatih maupun dididik. Hal ini 

disebabkan karena anak idiot tidak mampu untuk mengadakan hubungan sosial 

dengan lingkungan hidupnya, tidak mampu untuk menangkap atau mencerna 

apapun yang dikatakan oleh orang lain, apalagi untuk melakukan tugas yang 

diberikan. Jadi jelas bawha untuk hidupnya sampai dewasa akan tetap 

menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Kadang-kadang kehidupan dan 

tingkah laku anak idiot dikuasai oleh mekanisme suatu gerakan yang berlangsung 

secara otomatis. Oleh karena itu ketidakmampuan itulah yang menjadikan 

kesulitan untuk dilatih ataupun dididik, sehingga sulit sekali untuk mengusahakan 



                   33 

 

 

anak idiot dapat membantu dirinya sendiri apalagi untuk membantu orang lain 

(Syarifudin, 1980/1981: 6). 

 

2.5  Pendidikan Jasmani SLB  

Semua penyandang keluarbiasaan mememerlukan latihan keterampilan 

atau vokasional dan bimbingan karir yang akan memungkinkan mereka mendapat 

pekerjaan dan hidup mandiri tanpa banyak tergantung dari bantuan orang lain. 

Para profesional yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan 

penyandang keluarbiasaan antara lain guru pendidikan luar biasa, psikolog yang 

akan membantu banyak dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan 

penyandang keluarbiasaan, dan guru pendidikan jasmani yang khusus menangani 

anak-anak luar biasa. Diharapkan guru pendidikan jasmani ini akan mampu 

menyediakan program/latihan yang sesuai dengan kondisi fisik/kebutuhan anak 

luarbiasa yang diajarnya. (IG. A. K. Wardani, 2007: 1.35) 

Pendidikan jasmani adaptif merupakan salah satu bentuk layanan dalam 

bidang pendidikan, sehingga potensi orang cacat dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Berkaitan dengan pendidikan jasmani adaptif, perlu ditegaskan 

bahwa siswa yang memiliki kecacatan mempunyai hak yang sama dengan semua 

yang tidak cacat dalam memperoleh pendidikan dan pembelajaran pada setiap 

jenjang pendidikan. Pada siswa yang cacat, sesuai dengan kecacatannya akan 

memperoleh pembinaan melalui pendidikan jasmani yang menjadi tugas utama 

para guru pendidikan jasmani yang telah mendapatkan mata kuliah pendidikan 

jasmani adaptif. Layanan tersebut perlu diberikan secara elegan kepada anak-anak 
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yang kurang beruntung dan memiliki kecacatan. Sebab mereka juga merupakan 

anak-anak bangsa yang menjadi harapan orang tua, masyarakat, dan negara. 

Mereka juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang mempunyai 

percaya diri dan harga diri yang tinggi dalam memimpin dan mengabdikan dirinya 

untuk pembangunan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. 

 

2.4.1 Tujuan Pendidikan Jasmani SLB 

Tujuan pendidikan jasmani adaptif bagi anak cacat juga bersifat holistik, 

seperti tujuan pendidikan jasmani untuk anak-anak normal, yaitu mencakup tujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, keterampilan 

gerak, sosial, dan intelektual. Disamping itu, proses pendidikan itu penting untuk 

menanamkan nilai-nilai dan sikap poitif terhadap keterbatasan kemampuan baik 

dari segi fisik maupun mentalnya sehingga mereka mampu bersosialisasi dengan 

lingkungan dan memiliki rasa percaya diri dan harga diri. 

Tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan adaptif bagi anak cacat juga 

bersifat holistik, seperti tujuan penjaskes untuk anak-anak normal, yaitu 

mencakup tujuan untuk  pertumbuhan dan perkembangan jasmani, keterampilan 

gerak, sosial, dan intelektual. Disamping itu, proses pendidikan itu penting untuk 

menanamkan nilai-nilai dan sikap positif terhadap keterbatasan baik dari segi fisik 

maupun dari segi mentalnya sehingga mereka mampu bersosialisasi dengan 

lingkungan dan memiliki rasa percaya diri dan harga diri. Oleh karena itu para 

guru penjaskes adaptif seyogianya membantu peserta didiknya agar tidak merasa 

rendah diri dan terisolasi dari lingkungannya. Kepada peserta didik diberikan 
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kesempatan untuk melakukan aktivitas jasmani melalui berbagai macam olahraga 

dan permainan. Pemberian kesempatan itu merupakan pengakuan bahwa mereka 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak normal. Melalui 

aktivitas penjaskes adaptif yang mengandung unsur kegembiraan dan kesenangan, 

anak-anak dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan serta mengkoreksi kelainan-kelainan yang dihadapi setiap anak 

(Beltalsar Tarigan 2000:11). 

 

2.4.2 Bahan Ajar Pendidikan Jasmani SLB 

Proses pembelajaran pendidikan jasmani adaptif harus disesuaikan 

berdasarkan jenis kecacatannya. Adapun bahan ajar yang sesuai dengan tingkat 

kecacatannya adalah : 

a. Gangguan penglihatan atau kebutaan 

Bahan ajar yang sesuai adalah olahraga yang dapat meningkatkan 

kekuatan dan daya tahan jantung paru. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan 

kebiasaan hidup sehari-hari yang memerlukan tingkat kebugaran yang lebih 

baik bila dibandingkan dengan anak normal. Sebab dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari, mereka yang mempunyai gangguan penglihatan 

memerlukan usaha-usaha yang lebih banyak dan kompleks, serta memerlukan 

energi yang lebih besar pula. Oleh karena itu olahraga yang disarankan adalah 

olahraga yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani, misalnya lari 

ditempat, atau lari menempuh jarak tertentu melalui berbagai penyesuaian 

alat bantu. 
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b. Gangguan pendengaran 

Bahan ajar yang sesuai adalah pada aspek peningkatan kebugaran 

jasmani. Sebaiknya latihan kebugaran yang diberikan adalah aktivitas yang 

tidak memerlukan peralatan dan dapat dilakukan pada posisi rendah, 

termasuk latihan keseimbangan dan keterampilan gerak dasar.  

c. Tidak mampu bicara atau tuna wicara 

Bahan ajar yang sesuai adalah dititik beratkan pada upaya-upaya 

peningkatan kebugaran jasmani dan keterampilan gerak dasar. 

d. Cacat mental 

Bahan ajar yang sesuai adalah olahraga yang sifatnya kompetitif. 

Dalam setiap aktivitas, lebih banyak ditekankan pada permainan yang dapat 

menimbulkan kesenangan dan perkecil aktivitas yang bersifat kompetisi. 

e. Gangguan emosional 

Bahan ajar yang sesuai adalah aktivitas yang berorientasi pada 

peningkatan kebugaran jasmani. 

f. Kegemukan atau obesitas 

Bahan ajar yang sesuai adalah olahraga yang dilakukan dalam waktu 

yang cukup lama (aerobik) misalnya jalan, joging, berenang, dan bersepeda. 

(E. Sukarso, 2007 : 125) 

 

 

2.4.3 Pemilihan Materi Pembelajaran 
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Pengulangan dan perbaikan-perbaikan pendidikan jasmani adaptif, 

merupakan bagian rutin dari pengajaran penjas adaptif. Kerena itu, materi 

pembelajaran harus diselidiki secermat mungkin, dan dilaksanakan secara tepat 

oleh para siswa, sehingga terhindar dari cidera. Pemilihan materi yang tepat, juga 

membantu dalam perbaikan penyimpangan postur tubuh, meningkatkan kekuatan 

otot, kelincahan, kelenturan, dan meningkatkan kebugaran jasmani. 

Setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lainnya, dan oleh sebab itu program pembelajaran akan lebih efektif bila 

diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kecacatannya. Ada 

beberapa faktor yang perlu mendapat pertimbangan dalam menentukan jenis dan 

materi pembelajaran penjas bagi siswa: 

a. Pelajari rekomendasi dan diagnosis dokter yang menanganinya. 

b. Temukan faktor dan kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan hasil tes 

pendidikan jasmani. 

c. Olahraga kesenangan apa yang paling diminati siswa. 

Disamping itu, perlu diperhatikan jenis dan bentuk gerakan latihan pemanasan, 

yaitu difokuskan pada jenis olahraga yang akan dilakukan (Tarigan, 2000: 37-38). 

 

2.6 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian skripsi merupakan garis besar  alur 

penyusunan yang dapat mempermudah mempelajari dan memahami secara 

keseluruhan skripsi, kerangka konseptual penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 
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Guna mendapatkan data yang dijadikan bahan untuk dikaji lebih dalam, 

data diperoleh dari obyek penelitaian yaitu guru penjas SMALB Manunggal Slawi 

Kabupaten Tegal, yang menjadi fokus penelitian adalah proses pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan di SMALB Manunggal Slawi Kabupaten Tegal, dengan 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang ditentukan. Metode yang 

digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang 

dihasilkan merupakan data mentah yang kemudian diolah dan dianalisis, data 

yang dihasilkan berupa data deskriptif  kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan atau orang-orang yang diamati. 

Data yang diperoleh kemudian direduksi yaitu dengan memilah data yang 

penting dan menghilangkan data yang dianggap tidak penting, untuk kemudian 

data disajikan sesuai dengan hasil data yang diperoleh untuk kemudian ditarik 

kesimpulan dan verifika. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, artinya permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena tersebut dalam hal ini adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan proses pembelajaran 

penjasorkes di SMALB Manunggal Slawi. Pendekatan deskriptif memerlukan 

interpretasi yang tepat dan akurat sehingga data yang diperoleh menggambarkan 

situasi yang sebenarnya dilapangan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei, pendekatan ini bertujuan 

untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan yang faktual (Moh. Nazir, 2009 : 56). Dalam hal ini adalah 

proses pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang di 

laksanakan oleh guru SMALB Manunggal Slawi.  

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan survei, dengan pendekatan ini 

akan ditemukan kejadian-kejadian relatif distributif dan hubungan-hubungan antar 

variabel-variabel sosiologis dan psikologis (Agung Sunarno dan Syaifullah 

Sihombing, 2010 : 5). 
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3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah SLB Manunggal Slawi 

Kabupaten Tegal. 

Sasaran penelitian atau disebut dengan objek penelitian adalah guru 

penjasorkes SLB Manunggal Slawi. 

 

3.3 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Instrumen 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu Guru Penjasorkes, 

Siswa Tuna rungu wicara dan Siswa Tuna grahita. Ciri-ciri umum manusia 

sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, 

menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan 

mengikhtisarkan, dam memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak 

lazim. (Lexy J. Moleong, 2008) 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.3.2.1 Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengamatan langsung (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 229). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

mengamati proses pembelajaran pendidikan jasmani di SMALB siswa tuna rungu 
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wicara dan tuna grahita SLB Manunggal Slawi. Peneliti mengamati aktivitas guru 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan jasmani. 

3.3.2.2 Metode Wawancara 

Wawancara mengandung arti dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi pewawancara. (Suharsimi Arikunto, 2006) 

Dalam melakukan wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan 

menggabungkan tiga kegiatan sekaligus, yaitu melihat, mendengar, dan bertanya. 

Ketiga kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah, terencana, dan senantiasa 

bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara yang berstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada objek penelitian. Pertanyaan-

pertanyaan yang telah dirancang adalah sebagai acuan dalam proses wawancara 

yang selanjutnya mengembang sesuai dengan kondisi di lapangan.  

3.3.2.3 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal 

yang variabel yang berupa catatan tertulis dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

alat bukti yang resmi. Dokumen tersebut dapat berupa hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya. 

Dokumentasi merupakan salah satu alat pengumpul data tertulis yang 

didapat peneliti melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperlukan 

peneliti. Data tertulis ini sangat dibutuhkan untuk menjadikan peneliti ini menjadi 

lebih lengkap dan valid. 
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Foto merupakan salah satu sumber informasi yang bisa dijadikan data 

dalam penelitian ini. Ada dua kategori foto dalam penelitian kualitatif, yaitu foto 

yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. 

Studi dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari catatan mengenai 

guru penjas mengajar dan mengevaluasi siswa tuna rungu wicara dan tuna grahita. 

Selain itu, sebagai bukti peneliti mengambil gambar kegiatan pembelajaran guru 

penjas pada saat pembelajaran dalam bentuk foto. 

 

3.2  Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan suatu yang  penting karena akan menjamin 

kepercayaan data tersebut, dalam pemecahan masalah yang diteliti. Guna 

mendapatkan keabsahan data dilakukan uji coba kredibilitas, dengan tujuan untuk 

membuktikan sejauh mana suatu data penelitian yang diperoleh mengandung 

kebenaran sehingga dapat dipercaya. Agar data yang diperoleh dalam penelitian 

ini dapat dijamin keterpercayaanya, maka peneliti menggunakan empat kriteria 

yaitu: (1) kredibilitas/derajat kepercayaan (credibility), (2) 

Transferabilitas/keteralihan (transferability), (3) Dependabilitas/kebergantungan 

(dependability), dan (4) Konfirmabilitas/kepastian (confirmability). 

1. Kredibilitas  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengecekan 

kredibilitas data yaitu: (1) Pengecekan anggota, (2) catatan lapangan dan (3) 

Diskusi teman sejawat.   
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Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau 

informasi, termasuk hasil interprestasi peneliti yang telah ditulis dalam format 

catatan lapangan atau transkrip wawancara kepada informan agar dikomentari, 

disetujui atau tidak dan ditambah informasi lainya yang dianggap perlu. 

Komentar, reaksi atau tambahan data informasi tersebut digunakan untuk 

merevisi catatan lapangan atau trankrip wawancara. 

Diskusi teman sejawat ditempuh peneliti sebagai cara untuk 

memeriksa keabsahan data. Diskusi sejawat ini perlu dilakukan peneliti 

dengan cara membicarakan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian 

ini kepada teman-teman sejawat. Maksud dilakukanya diskusi sejawat ini 

adalah untuk membicarakan keabsahan data, meminta masukan dan saran 

serta pendapat mengenai data, temuan dan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. 

2. Transferabilitas 

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara uraian. Teknik ini peneliti melaporkan hasil penelitian secermat mungkin 

yang menggambarkan konteks proses pelaksanaan pembelajaran 

diselenggarakan dengan mengacu pada rumusan penelitian. Uraian rinci ini 

terungkap, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat 

memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti. 

3. Dependabilitas 

Dependabilitas merupakan kriteria untuk menilai apakah proses 

penelitian bermutu atau tidak. Cara ini menetapkan bahwa proses penelitian 
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dapat dipertahankan ialah dengan audit dependabilitas oleh auditor guna 

mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti.  

4. Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian 

dengan perekaman pada pelacakan data dan informasi serta interprestasi yang 

didukung oleh materi yang ada pada penelusuran atau pelacakan audit ini, 

peneliti menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti catatan lapangan, 

transkrip wawancara, dan dokumen foto. 

 

3.5  Analisis Data 

 

Pada tahap analisis data ini, data diolah untuk diseleksi sesuai dengan 

reliabilitas dan validitasnya. Data yang kurang lengkap dilengkapi dengan 

substansinya yang selanjutnya disusun ke dalam tabel atau matriks guna 

memudahkan pengolahan selanjutnya. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi (Terjemahan Rohidi, 2007 : 16). 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi  (Terjemahan Rohidi, 2007 : 16). Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan 

lengkap tersusun. 



                   45 

 

 

2. Penyajian Data 

 Penyajian data ini berisi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan 

bagan yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu sehingga peneliti dapat melihat apa yang sedang 

terjadi dan dapat menentukan kesimpulan yang benar (Terjemahan Rohidi, 2007 : 

16). 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Dalam pandangan Miles dan Huberman (Terjemahan Rohidi, 2007: 19) 

penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh dan harus diverifikasi kembali. Atau dengan kata lain, makna-makna 

yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya.  

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara 

berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai 

konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritik terhadap 

informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-

pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi sebagai satu-satunya sekolah di 

Kabupaten Tegal yang memberikan layanan pendidikan pada anak berkebutuhan 

khusus dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB hingga SMALB. Anak berkebutuhan 

khusus yang diberikan layanan pendidikan di SLB Manuggal adalah : 1) Anak 

Tuna Rungu Wicara (B), 2) Anak Tuna Grahita mampu didik (C), 3) Anak Tuna 

Grahita mampu latih (C1). 

Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi merupakan rintisan dari orang-

orang atau masyarakat sekitar yang peduli akan nasib anak-anak penyandang 

cacat yang pertama kali didirikan di Kabupaten Tegal yang terletak di Kecamatan 

Slawi. 

Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi adalah salah satu sekolah yang 

didirikan oleh Yayasan Keluarga Sejahtera yang bertujuan untuk melindungi dan 

mengembangkan potensi dari anak-anak berkebutuhan khusus, yang mempunyai 

visi dan misi pendidikan. Adapun visi dari Sekolah Luar Biasa Manunggal ini 

adalah Beriman, Bertaqwa, Terampil dan Mandiri. Sedangkan misi dari sekolah 

Luar Biasa Manunggal ini adalah :  1) Membentuk manusia yang berguna, melalui 

pendidikan di SLB agar tidak tertinggal dengan anak-anak pada umumnya. 2) 

Membentuk manusia yang sopan, ramah dan memiliki keterampilan sebagai bekal 

hidupnya. 3) Mengembangkan keterbatasan yang ada pada dirinya agar 



                   47 

 

 

berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 4) Mengurangi 

ketergantungan kepada orang lain agar sedikit demi sedikit memiliki rasa 

tanggung jawab. 5) Mandiri dalam arti dapat mengurusi dirinya sendiri, dapat 

bekerja, mempunyai penghasilan untuk keperluan sendiri dan keluarganya. 

Bangunan Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi dijadikan satu dengan 

bangunan panti asuhan yang dikelola juga oleh Yayasan Keluarga Sejahtera. 

Adapun ruangan-ruangan di Sekolah Luar Biasa Manunggal, diantaranya : 1) 

Perpustakaan, 2) Laboratorium, 3) Unit Kesehatan Sekolah (UKS), 4) 

Laboratorium Komputer, 5) Ruang Speech Theraphy, 6) Ruang Bina Persepsi 

Bunyi dan Irama (BPBI), 7) Ruang Bermain,  8) Bengkel Keterampilan, 9) 

Mushola, 10) Asrama panti asuhan, 11) Aula. 

 

4.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran  

Pelaksanaan Pembelajaran yang dilakukan oleh guru penjasorkes 

SMALB Manunggal Slawi untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus 

guru berusaha menciptakan kondisi lingkungan yang sangat kondusif sehingga 

siswa merasa aman dan nyaman dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. 

Pengelolaan waktu belajar telah dilakukan oleh guru penjasorkes dengan 

efektif. Jumlah kelas di SMALB Manunggal Slawi sebanyak 6 kelas dan setiap 

kelas jumlah siswa maksimalnya 9 anak. Pada pelaksanaannya dilakukan 

penggabungan kelas menurut ketunaannya, setiap pelaksanaan pembelajaran 
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pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ada tiga kelas yang sama ketunaannya 

digabung menjadi satu.  

Letak sekolah yang dekat dengan jalan raya membuat pembelajaran lebih 

banyak dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah, hal tersebut menjadi pilihan 

guru penjasorkes untuk mempermudah pengelolaan kelas, selain itu juga 

membantu guru penjasorkes untuk membentuk kondisi lingkungan pembelajaran 

yang efektif dan kondusif serta melindungi keamanan siswa.  

Sarana dan prasarana untuk pembelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan di SMALB Manunggal Slawi sudah memadai dan lengkap, hal 

tersebut sangat membantu guru  melaksanakan pembelajaran penjaskes terutama 

dalam pemilihan dan penyampaian materi yang akan diajarkan kepada siswa. 

Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap membuat materi yang ada dalam 

kurikulum dapat disampaikan sepenuhnya kepada siswa, selaian itu untuk 

mencegah kejenuhan dan menarik antusias siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

4.2.1 Sistematika Pembelajaran 

1) Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru penjasorkes di 

SMALB Manunggal Slawi seperti halnya menyiapkan anak normal pada 

umumnya. Sebelum kegiatan dimulai guru penjasorkes menyiapkan dan 

membariskan siswa, untuk membariskan siswa sering kali guru harus 

menata siswanya satu persatu. Terutama untuk anak-anak penderita tuna 

grahita. Setalah menyiapkan siswa kegiatan dilanjutkan dengan 
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memimpin doa dan melakukan pemanasan. Pemanasan berupa 

peregangan dan gerakan dinamis dari kepala hingga kaki, kemudian di 

lanjutkan kegiatan inti. 

2) Kegiatan Inti 

 Pembelajaran Siswa  Bagian B (Tuna rungu Wicara ) 

Pembelajaran untuk anak tuna rungu secara umum hampir sama 

dengan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada 

anak-anak normal, sebab pada umumnya anak-anak tuna rungu 

normal secara fisik. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan pada anak tunarungu hambatan yang dihadapi 

oleh guru adalah komunikasi, sebab anak tunarungu tidak dapat 

mendengar dan tidak dapat berbicara sedangkan guru tidak memiliki 

keterampilan untuk menggunakan bahasa isyarat. Untuk 

berkomunikasi guru berbicara dengan intonasi yang pelan dan 

artikulasi yang jelas ditambah dengan isyarat tangan,  mengatasi hal 

itu guru penjasorkes mengurangi komunikasi secara linguistik dan 

memperbanyak melakukan contoh gerakan yang bisa dilihat kemudian 

ditirukan oleh siswa. Contoh gerakan dilakukan dengan pelan, 

sehingga mempermudah bagi siswa untuk melakukan gerakan-gerakan 

yang diajarkan dalam pembelajaran. 

 Pembelajaran Siswa Bagian C ( Tuna Grahita ) 

Pembelajaran penjasorkes untuk anak-anak tuna grahita materi yang 

disampaikan lebih disederhanakan dalam tahapan geraknya, hal ini 



                   50 

 

 

dilakukan guru penjasorkes sebab anak-anak tuna grahita mempunyai 

kelambanan dalam merangsang respon gerak. Bahkan untuk materi 

yang sudah disederhanakan saja masih ada beberapa siswa yang 

kesulitan untuk melakukan gerakan yang dicontohkan atau 

diperintahkan oleh guru. Jadi, untuk melakukan gerakan masih harus 

dibantu oleh gurunya, pengulangan dalam satu tahapan gerak juga 

dilakukan untuk membiasakan anak melakukan suatu gerakan. 

3) Penutup  

Dalam kegiatan penutup guru mengajak dan memimpin siswa untuk 

melakukan pendinginan dangan gerakan-gerakan ringan dan 

menyenangkan seperti menggetarkan tangan ke depan, ke samping, 

serta ke atas kemudian lecutkan tangan kebawah sambil berteriak 

untuk melepaskan lelah. Tidak ada penyimpulan pembelajaran dan 

penyampaian materi selanjutnya, dalam melakukan penilaian dan 

remidi dilaksanakan saat ujian tengah semester atau ujian akhir 

semester. 

 

4.2.2 Metode Pembelajaran 

Dalam pembelajaran penjasorkes di SMALB Manunggal Slawi guru 

menggunakan metode penyampaian penjelasan dan peragaan. Penerapan metode 

ini adalah penekanan pada kombinasi penjelasan secara verbal yang dilanjutkan 

dengan peragaan atau demonstrasi tugas gerak yang sebenarnya. 
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4.2.3 Suasana Pembelajaran 

Pembelajaran di SMALB Manunggal slawi sangat menyenangkan, 

antusias dan motivasi anak dalam mengikuti penjasorkes sangat tinggi di 

bandingkan dengan mata pelajaran lain karena anak lebih senang pelajaran di luar 

kelas. Antusias yang sangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes 

membuat anak lebih aktif bergerak sehinga terkadang anak bermain sendiri dan 

tidak mendengarkan intruksi yang diberikan oleh guru. Anak akan lebih aktif jika 

materi yang diajarkan menyenangkan, kaadaan cuaaca juga berpengaruh pada 

keaktifan anak selama pembelajaran. 

4.2.4 Hambatan 

. Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajara penjasorkes 

untuk siswa tuna rungu wicara adalah komunikasi, sebab anak tuna rungu wicara 

tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara sedangkan guru memiliki 

keterbatasan keterampilan untuk menggunakan bahasa isyarat. Untuk 

berkomunikasi guru berbicara dengan intonasi yang pelan dan artikulasi yang 

jelas ditambah dengan isyarat tangan,  mengatasi hal itu guru penjasorkes 

mengurangi komunikasi dan memperbanyak melakukan contoh gerakan yang bisa 

dilihat kemudian ditirukan oleh siswa. Contoh gerakan dilakukan dengan pelan, 

sehingga mempermudah bagi siswa untuk melakukan gerakan-gerakan yang 

diajarkan dalam pembelajaran.  

Hambatan bagi guru dalam pembelajaran penjasorkes untuk anak tuna 

grahita adalah kelambanan dalam merangsang respon gerak, materi yang 

diberikan harus sesuai dengan kemampuan gerak siswa tuna grahita. Hambatan 
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lain yang sering di jumpai yaitu kendala cuaca yang panas sering kali menjadikan 

siswa kurang aktif saat mengikuti pembelajaran. 

 

4.3  Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber yang ada di 

SMALB Manunggal Slawi yaitu kepala sekolah dan guru penjasorkes secara 

umum materi pembelajaran penjasorkes di SMALB Manunggal Slawi bagi siswa 

cacat yang terdapat dalam kurikulum sama dengan materi pembelajaran siswa 

normal. Namun yang membedakannya adalah strategi dan model pembelajarannya 

yang berbeda dan disesuaikan dengan jenis dan tingkat kecacatannya. Artinya 

jenis aktivitas olahraga yang terdapat dalam kurikulum dapat diberikan dengan 

berbagai penyesuaian. 

Tujuan utama Pembelajaran penjasorkes di SMALB Manunggal Slawi 

yaitu, (1) untuk menjaga kebugaran siswanya sendiri, (2) sebagai terapi untuk 

memperbaiki gerak dasar siswa, (3) untuk rekreasi, menyalurkan hobi, prestasi 

dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran penjasorkes 

di SMALB Manunggal Slawi dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan 

kekhususan atau kecacatan peserta didik. Dalam proses pembelajaran penjasorkes 

di sekolah ini guru juga memberikan model pembelajaran dengan modifikasi yang 

berbentuk permainan antara lain permainan bola besar (bola voli, bola basket, 

sepak bola), permainan bola kecil (tennis meja dan bulutangkis), sehingga siswa 

tidak mengalami kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Motivasi 

dan antusias siswa mengikuti pembelajaran juga sangat tinggi sehingga materi 
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yang di sampaikan oleh guru dapat lebih mudah dipahami, sehingga dapat 

menjadi bekal dalam prestasi anak. 

Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran penjasorkes  

untuk siswa tuna rungu wicara adalah komunikasi, sebab anak tuna rungu wicara 

tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara sedangkan guru memiliki 

keterbatasan keterampilan untuk menggunakan bahasa isyarat. Hambatan lain 

yang sering kali menjadikan siswa kurang aktif saat mengikuti pembelajaran yaitu 

kendala cuaca yang panas. 

 

4.4 Pembahasan 

Di SMALB Manunggal Slawi melayani jenis ketunaan yaitu tuna rungu 

wicara, dan tuna grahita. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan sudah ada dua guru yang mengajar khusus mata pelajaran penjasorkes. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara, proses pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah yang dilakukan oleh guru di SMALB 

Manuggal Slawi sebenarnya juga setara dengan sekolah-sekolah yang pada 

umumya, namun yang berbeda adalah metode pembelajarannya yaitu strategi cara 

guru menyampaikan materi-materi yang akan di ajarkan pada siswanya sesuai 

dengan tingkat kecacatannya. Pembelajaran penjasorkes bagi siswa tuna rungu 

wicara instruksi yang disampaikan menggunakan bahasa lisan dan bahasa isyarat. 

Sedangkan untuk memudahkan penyampaian materi dan pengelolaan kelas guru 

menggabung kelas berdasarkan ketunaan yang diderita siswanya. Sarana dan 

prasarana sudah lengkap dan memadahi namun penggunaannya belum 
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dioptimalkan oleh guru penjasorkes, selain itu kurangnya modifikasi dan 

kreatifitas menciptakan model-model pembelajaran  mengurangi efesiensi 

pembelajaran gerak.  

Sitematika pembelajaran berupa kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

penutup sudah dilakukan oleh guru penjasorkes sesuai dengan perangkat 

pembelajaran. Pada tahap pendahuluan diawali dengan membariskan siswa dan 

berdoa kemudian setelah itu melakukan pemanasan baik itu pemanasan statis 

maupun pemanasan dinamis. Kegiatan inti guru menyampaikan materi dengan 

strategi dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan jenis ketunaan yang 

diderita siswanya. Sedangkan tahap penutup guru memimpin siswanya melakukan 

penenangan dengan gerakan yang sederhana dan menyenangkan.  

Kelebihan yang dimiliki oleh SMALB Manunggal Slawi adalah sudah ada 

guru khusus yang mengampu mata pelajaran penjasorkes. Selain sudah adanya 

guru khusus penjas, SMALB Manunggal Slawi juga memiliki sarana dan 

prasarana yang lengkap dan cukup memadahi untuk menunjang mata pelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.  

 Sedangkan kekurangan yang dimiliki SMALB Manunggal Slawi adalah, 

pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum dioptimalkan dan kurangnya 

pengembangan model-model pembelajaran oleh guru penjasorkes. Komunikasi 

antara guru dengan siswa terkadang berjalan kurang baik disebabkan oleh guru 

yang kurang memahami bahasa yang digunakan siswa.  
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4.5 Data Pendukung 

4.5.1 Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau peralatan yang dimana 

alat atau peralatan tersebut berguna untuk membantu proses kegiatan belajar 

mengajar dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan keinginan dari masing-masing 

sekolah yang khususnya adalah peralatan olahraga yang ada di sekolah agar dalam 

situasi atau dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat 

tecapai secara efektif dan efisien serta dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai. 

Adapun sarana dan prasarana olahraga yang terdapat di SLB Manunggal 

Slawi Kabupaten Tegal sebagai berikut : 

No Jenis sarana prasarana Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Bola voli 

Bola basket 

Bola sepak 

Bola tenis meja 

Bad tenis meja 

Net voli 

Ring basket 

Raket badminton 

Cakram 

Tolak peluru 

Bak pasir 

5 

2 

4 

6 

6 

1 

2 

5 

3 

4 

1 
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12 

13 

14 

15 

Meja tenis 

Lapangn basket 

Lapangan voli 

Lapangan badminton  

1 

1 

1 

1 

 

4.5.2 Lembaga 

Struktur Organisasi Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi 

Ketua Yayasan  : Ny. Soegiharto Sosrodjojo 

Kepala Sekolah  : Ardana Edy K, S. Pd 

Komite Sekolah  : drh. Bambang Hariyadi 

TU / Administrasi  : Edy Sucipto, A. Md 

      Ahmad Sofyan, A. Md 

Koordinator Kesiswaan : Iman Hadi Santoso, S. Pd 

Koordinator Kurikulum : Sudiryo, S. Pd 

Koordinator Bagian B  : Sodikin, S. Pd 

Koordinator Bagian C  : Sudarsana, S. Pd 

Koordinator Bagian C1 : Sutjineti, S. Pd 
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KEPALA 

SEKOLAH 

KOMITE 

SEKOLAH 

YAYASAN 

TATA USAHA 

KOORDINATOR 

BAGIAN C 

KOORDINATOR 

BAGIAN C1 

KOORDINATOR 

BAGIAN B 

GURU 

BAGIAN C 

GURU 

BAGIAN C1 

GURU 

BAGIAN B 

S I S W A 

URUSAN 

SARANA  

PRASARANA 

URUSAN  

KESISWAAN 

URUSAN  

KURIKULUM 

URUSAN  

HUMAS 

URUSAN  

KETERAMPILAN 

Adapun bagan struktur organisasi SLB Manunggal Slawi adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prestasi SLB Manunggal Slawi 

adapun prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswa SLB Manunggal 

Slawi, antara lain : 

1. Tahun 2008 

a. Juara 1 lari 100m  Tingkat Karesidenan Pekalongan 

b. Juara 1 mengarang  Tingkat Karesidenan Pekalongan 

c. Juara 1 melukis  Tingkat Karesidenan Pekalongan 

d. Juara 3 melukis  tingkat Karesidenan Pekalongan 
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e. Juara 3 tenis meja  Tingkat Karesidenan Pekalongan 

f. Juara 3 melukis  Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

g. Juara harapan 1 lari 100m Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

h. Juara harapan 2 melukis Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

i. Juara sepak bola berlimaan SOINA Tingkat Karesidenan Pekalongan 

j. Juara 1 lempar bola putra SOINA Tingkat Karesidenan Pekalongan 

k. Juara 1 lari 100m SOINA Tingkat Karesidenan Pekalongan 

2. Tahun 2009 

a. Juara 1 bulutangkis Tingkat Karesidenan Pekalongan 

b. Juara 1 desain grafis Tingkat Karesidenan Pekalongan 

c. Juara 1 sains IPA Tingkat Karesidenan Pekalongan 

d. Juara 2 sains matematika Tingkat Karesidenan  Pekalongan 

e. Juara 2 pantomim Tingkat Karesidena Pekalongan 

f. Juara harapan 1 sains matematika Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

g. Juara harapan 2 bulutangkis Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

h. Juara 1 lari 50m SOINA Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

3. Tahun 2010 

a. Juara harapan 2 melukis Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

b. Juara harapan 1 lompat jauh Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

c. Juara 3 meneri berpasangan PPLB tingkat Provinsi Jawa Tenga
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan proses 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMALB Manunggal 

Slawi dapat disimpulkan bahwa:  

1. Berdasarkan pengamatan proses pembelajaran penjasorkes di sekolah yang 

dilakukan oleh guru kepada siswa tuna runga wicara dan tuna grahita 

sebenarnya juga setara dengan sekolah-sekolah yang pada umumya, namun 

yang berbeda adalah metode pembelajarannya yaitu strategi cara guru 

menyampaikan materi-materi yang akan di ajarkan pada siswanya sesuai 

dengan tingkat kecacatannya. 

2. Sitematika pembelajaran dilakukan oleh guru sesuai dengan perangkat 

pembelajaran dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 

3. Kurangnya modifikasi model-model pembelajaran yang dilakukan dan belum 

dimaksimalkannya sarana dan prasarana pembelajaran yang sudah ada oleh 

guru penjasorkes.  

4. Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran penjasorkes  adalah 

komunikasi antara guru dengan siswa terkadang berjalan kurang baik 

disebabkan oleh guru yang kurang memahami bahasa yang digunakan siswa 

sebab guru memiliki keterbatasan keterampilan untuk memahami dan 

menggunakan bahasa isyarat. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut. 

1. Bagi sekolah, ajukan permintaan kepada dinas terkait untuk membantu baik 

material maupun tenaga pengajar guna peningkatan mutu kualitas 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

2. Bagi Guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan : . 

a) Kembangkan model-model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif 

dalam pembelajaran. 

b) Buatlah lebih banyak variasi materi untuk memperkaya pengetahuan 

gerak siswa dan mencegah siswa dari kejenuhan dalam mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

c) Optimalkan sarana prasarana yang sudah ada supaya tercapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

3. Bagi Universitas Negeri Semarang untuk mengadakan program studi atau 

jurusan yang meluluskan guru-guru penjasorkes untuk sekolah luar biasa. 
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LEMBAR PEMERIKSAAN OBSERVASI 

PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN PENJASORKES 

DI SMALB MANUNGGAL SLAWI 

 

Nama Sekolah  :  ..............................  

Setting / Tempat :  .............................. 

Hari / Tanggal  :  .............................. 

Jam   :  .............................. 

 

No Pedoman Observasi  Keterangan 

1 Kemampuan guru membuka dan menutup 

pelajaran (set introduction and closure) 

 

2 Kemampuan mengelola kelas  

3 Kemampuan menjelaskan  

4 Kemampuan bertanya dan menjawab  

5 Kemampuan mengadakan variasi  

6 Kemampuan mengajar perseorangan  

7 Kemampuan memberikan contoh  

8 Kemampuan guru dalam berkomunikasi  

9 Respon peserta didik terhadap 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

 

 

 

 

Lampiran 4 
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK GURU PENJAS 

 

Sumber Informasi :   

Setting / Tempat :   

Hari / Tanggal  :   

Jam   :   

Pertanyaan untuk guru penjas  

 

1) Menurut bapak bagaimana proses pembelajaran penjas di sini yang 

notabennya anak memiliki keluarbiasaan? 

2) Apa tujuan utama pendidikan jasmani di sini?. 

3) Apa yang bapak gunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian? 

4) Bagaimana cara bapak dalam mengelola kelas?. 

5) Apakah anak-anak di sini dalam mengikuti pembelajaran penjas dapat 

dikatakan aktif? 

6) Bagaimana dengan nilai mata pelajaran penjas anak di sini? 

7) Bagaimana antusias anak saat mengikuti pembelajaran penjas? 

8) Apakah anak merasa senang dan tidak bosan saat mengikuti 

pembelajaran? 

9) Apakah anak-anak berani melakukan intruksi dari bapak? 

10) Bagaimana cara bapak dalam menanggapi anak yang kurang aktif saat 

pembelajaran? 

 

 

Lampiran 5 
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH 

 

Sumber Informasi :   

Setting / Tempat :   

Hari / Tanggal  :   

Jam   :   

Pertanyaan untuk kepala sekolah 

 

1) Bagaimanakah menurut bapak aktifitas pembelajaran penjas di sini? 

2) Apa tujuan utama pendidikan jasmani di sini? 

3) Apa yang bapak gunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian penjas 

disini? 

4) Bagaimana cara guru penjas di sini dalam mengelola kelasnya? 

5) Apakah anak-anak di sini dalam mengikuti pembelajaran penjas dapat 

dikatakan aktif? 

6) Bagaimana dengan nilai anak-anak mengenai nilai mata pelajaran 

penjasnya? 

7) Bagaimana antusias anak waktu mengikuti pembelajaran? 

8) Apakah anak merasa senang dan tidak bosan saat pembelajaran 

berlangsung? 

9) Apakah anak berani dalam melakukan intruksi dari guru?. 

10) Apakah ada pendekatan tersendiri untuk anak yang kurang aktif 

dalam mengikuti pembelajaran? 
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LEMBAR PEMERIKSAAN DOKUMEN 

 

NO. JENIS DOKUMEN KETERANGAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

. 

 

 

 

 

 

 

  3. 

  4. 

  5. 

Silabus 

a) Standar Kompetensi 

b) Kompetensi Dasar 

c) Materi / Pokok Pembelajaran 

d) Kegiatan Pembelajaran 

e) Penilaian 

f) Alokasi Waktu 

g) Sumber Bahan 

RPP 

a) Standar Kompetensi 

b) Kompetensi Dasar 

c) Tujuan Pembelajaran 

d) Materi Pokok 

e) Langkah-Langkah Pembelajaran 

f) Sumber dan Media 

g) Penilaian 

Buku Pedoman Pembelajaran 

Daftar Absensi Siswa 

Lain-lain 
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HASIL OBSERVASI DI SEKOLAH 

 

A. Pendahuluan 

Sekolah didirikan yaitu untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat 

dalam halnya pendidikan untuk masyarakat umum. Di sisi lain sekolah merupakan 

suatu lembaga yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan yakni 

mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk dengan anak luar biasa yang sering 

disebut dengan anak berkelainan. Dalam keadaan yang demikian itu sudah 

selayaknya, bahwa untuk keadilan sosial, mereka itu dipelihara dan dididik 

demikian sehingga ada kesempatan dan kemungkinan bagi mereka untuk memiliki 

kehidupan lahir batin yang layak sebagai manusia. 

Memahami bahwa pendidikan luar biasa ialah program pendidikan yang 

disiapkan bagi setiap anak didik yang dalam mencapai kedewasaannya mengalami 

gangguan dalam pertumbuhan dan perkembaangan segi fisik, intelegensi, sosiaal 

atau emosinya, maka adanya pengertian terebut memungkinkan untuk mengatur 

fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang diperlukan. Mengatur fasilitas dan 

peelayanaan pendidikan luar biasa perlu didasari tujuan dan cita-cita, serta 

dibimbing oleh pandangan hidup yang sama seperti pada pendidikan pada 

umumnya.  

Sekolah Luar Biasa Manunggal Slawi adalah salah satu sekolah yang 

pertama kali didirikan di Kabupaten Tegal, dimana sekolah ini sangat peduli akan 

nasib dan pendidikan anak cacat, khususnya untuk anak-anak yang mempunyai 

cacat ganda atau tuna rungu wicara. Sekolah tersebut memiliki misi dan visi 

Lampiran 7 
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pendidikan khusus anak–anak cacat, yang peduli akan kehidupan mereka kelak.   

SLB Manunggal Slawi terakreditasi B, proses pendidikan yang terjadi di sekolah 

tersebut melibatkan 30 guru. Diantara guru–guru tersebut ada 2 guru yang sudah 

mengajar khusus untuk mata pelajaran pendidikan jasmani adaptif. SLB 

Manunggal Slawi sebagai satu-satunya sekolah di Kabupaten Tegal yang 

memberikan layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus dari jenjang 

TKLB, SDLB, SMPLB hingga SMALB. Denga jumlah keseluruhan siswa ada 

156 anak, yaitu siswa bagian B ada 57 anak, siswa bagian C ada 49 anak dan 

siswa bagian C1 ada 50 anak. Anak berkebutuhan khusus yang diberikan layanan 

pendidikan di SLB Manuggal adalah  

a. Anak Tuna Rungu (B) 

b. Anak Tuna Grahita mampu didik (C) 

c. Anak Tuna Grahita mampu latih (C1) 

Adapun visi dan misi SLB Manunggal Slawi adalah : 

V I S I   : 

 Beriman, Bertaqwa, Terampil dan Mandiri 

M I S I  : 

 Membentuk manusia yang berguna, melalui pendidikan di SLB agar tidak 

tertinggal dengan anak-anak pada umumnya. 

 Membentuk manusia yang sopan, ramah dan memiliki ketrampilan sebagai 

bekal hidupnya. 
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 Mengembangkan keterbatasan yang ada pada dirinya agar berkembang 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

 Mengurangi ketergantungan kepada orang lain agar sedikit demi sedikit 

memiliki rasa tanggung jawab. 

 Mandiri dalam arti dapat mengurusi dirinya sendiri, dapat bekerja, 

mempunyai penghasilan untuk keperluan sendiri dan keluarganya. 

Untuk kelancaran tugas, Administrasi, juga pengelolaan Kegiatan Belajar 

Mengajar, SLB Manunggal Slawi dibagi dalam bagian-bagian yang dikelola oleh 

koordinator. 

SLB Manunggal Slawi memiliki 3 bagian yaitu : 

a. Bagian B 

b. Bagian C 

c. Bagian C1 

1. SLB Manunggal Slawi Bagian B 

SLB Manunggal Slawi bagian B menyelenggarakan pendidikan dari 

jenjang Persiapan, Dasar, Lanjutan dan Menengah.  

Tuna rungu adalah suatu kondisi dimana anak mengalami hambatan 

dalam perkembangan bahasa /  bicaranya sebagai akibat adanya kerusakan  / tidak 

berfungsinya sebagian / seluruh alat pendengarannya, yang bisa diakibatkan karen 

penyebab internal maupun exsternal. 

a. Ruang BPBI 
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SLB Manunggal Slawi menyediakan ruang khusus untuk melatih 

sisa pendengaran siswa Bagian B, sehingga dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 

Tujuan umum diadakannya Bina Persepsi Bunyi dan Irama adalah 

untuk mendidik anak Tuna rungu membedakan bunyi Panjang-Pendek, Keras-

lembut serta tinggi-rendah nada. 

Alat Peraga yang sering digunakan adalah piano, Harmonika, Rebana, 

Gong, Dram, Kentongan, dan lain-lain.    

b. Ruang Speech Theraphy 

Kegiatan Speech Therapist meliputi Proses Mengumpulkan data untuk 

menilai dan menentukan kelainan yang diderita siswa, selanjutnya siswa akan 

diberi terapi berupa latihan-latihan seperti membetulkan bahasa dan bicaranya. 

Speech Therapy merupakan terapi bahasa dan bicara khusus untuk 

siswa SLB Manunggal Slawi Bagian B dari tingkat TK sampai dengan SMA. 

2. SLB Manunggal Slawi Bagian C 

Tuna Grahita Ringan (C) adalah suatu kondisi dimana anak pada 

tingkat tertentu mengalami keterbelakangan mental dimana usia mental anak 

berada di bawah. Usia anak tersebut memiliki IQ antara 50 – 70. Sehingga 

anak  kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak Tuna 

Grahita ringan juga dikenal dengan istilah mampu didik, artinya anak masih 

dapat dididik untuk dapat mengembangkan dirinya. 

3. SLB Manunggal Slawi Bagian C1 
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C1 adalah istilah untuk anak Tuna Grahita sedang (mampu latih). 

Istilah mampu latih dipergunakan untuk anak yang memiliki intelengensi 25 – 

50. Peserta didik C1 dapat menerima pendidikan secara habit (kebiasaan ). 

1. Ruang Jati Diri 

Secara umum fungsinya untuk mengenal dirinya secara utuh baik fisik dan 

mental. 

2. Ruang Bermain 

Fungsinya untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman dan 

gurunya. 

B. Kurikulum 

Kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang 

diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara 

terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi 

untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi di dalam kurikulum harus 

diorganisasikan dengan baik agar sasaran dan tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum nasional 

yang bersifat minimal pada dasarnya dapat dimodifikasi untuk melayani 

kebutuhan siswa yang memiliki kecerdasan dan kemampuan luar biasa. 
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1. Struktur Kurikulum. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis 

pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah terdiri atas : 

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 

d. kelompok mata pelajaran estetika 

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan 

 

Struktur Kurikulum SMPLB Manunggal Slawi Untuk Tunarungu 

Komponen 

Kelas dan Alokasi 

Waktu 

VII VII IX 

A

. 

Mata Pelajaran 
   

 1. Pendidikan Agama Islam 2 2 2 

 2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

 3. Bahasa Indonesia 2 2 2 

 4. Bahasa Inggris 2 2 2 

 5. Matematika  3 3 3 

 6. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2 

 7. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 3 

 8. Seni Budaya 2 2 2 
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 9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 
2 2 2 

 10

. 

Keterampilan vokasional/Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 
10 10 10 

B

. 

Muatan Lokal 
   

 - Kesenian Daerah 2 2 2 

C

. 

Program Khusus 
   

 - Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan 

Irama 
2 2 2 

D

. 

Pengembangan Diri 
2** 2** 2** 

Jumlah  34 34 34 

 

2. Muatan Kurikulum Pelajaran Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan agar peserta 

didik memiliki   kemampuan sebagai berikut : 

a. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih 

b. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. 

c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar 

d. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

e. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, 
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percaya diri dan demokratis 

f. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan 

g. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif.  

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan  

Kesehatan meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1) Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. eksplorasi 

gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor,dan manipulatif, atletik, kasti, 

rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis 

lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya 

2) Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya 

3) Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 

ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya 

4) Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic 

serta aktivitas lainnya 

5) Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air,  dan renang serta aktivitas lainnya  

6) Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, 

berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung 

7) Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-
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hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, 

merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, 

mencegah dan merawat cidera, mengatur  waktu istirahat yang tepat dan 

berperan aktif dalam kegiatan  P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan 

aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. 

C. Sarana dan Parasarana Olahraga 

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau peralatan yang dimana 

alat atau peralatan tersebut berguna untuk membantu proses kegiatan belajar 

mengajar dapat tercapai sesuai dengan tujua dan keinginan dari masing-masing 

sekolah yang khususnya adalah peralatan olahraga yang ada di sekolah agar dalam 

situasi atau dalam belajar dapat tecapai secara efektif dan efisien. 

Adapun sarana dan prasarana olahraga yang terdapat di SLB Manunggal 

Slawi Kabupaten Tegal sebagai berikut : 

No Jenis sarana prasarana Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Bola voli 

Bola basket 

Bola sepak 

Bola tenis meja 

Bad tenis meja 

Net voli 

Ring basket 

Raket badminton 

Cakram 

5 

2 

4 

6 

6 

1 

2 

5 

3 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

Tolak peluru 

Bak pasir 

Meja tenis 

Lapangan basket 

Lapangan voli 

Lapangan badminton  

4 

1 

1 

1 

1 

1 

  

Hal di atas merupakan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki oleh 

SLM Manunggal Slawi Kabupaten Tegal. Dengan adanya data-data yang faktual 

dari sekolah tersebut dapat dikatakan bahwa SLB Manunggal Slawi dalam 

kaitannya tentang sarana prasaran olahraga sudah cukup baik, hal ini dapat 

menunjang proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah tersebut agar dapat 

terlaskana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

D. Fasilitas 

Fasilitas merupakan haal yang dikatakan paling penting dari hal-hal yang 

lain karena jika dalam dunia pendidikan fasilitas kurang memenuhi maka sistem 

kegiatan belajar mengajar dapat pula menjadi terganggu karena suatu fasilitas 

merupakan hal yang saling berkaitan dengan segala aspek atau bidang yang 

menyertai khususnya dalam bidang pendidikan sekolah yang ada. Dalam 

kaitannya tentang fasilitas ini adalah barang atau tempat yang berbentuk nyata dan 

dapat dirasakan oleh semua pihak yang membutuhkan sehingga dapat diambil 

suatu pemikiran bahwa betapa pentingnya faasilitas-fasilitas yang harus dimiliki 

oleh sekolah sekolah. 
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SLB Manunggal Slawi memiliki fasilitas sebagai berikut :. 

No Jenis Bangunan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ruang Kelas 

Ruang Perrpustakaan 

Ruang Laboratorium Biologi 

Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

Ruang Komputer 

Ruang Speech Theraphy 

Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama (BPBI) 

Ruang Bermain 

Bengkel Keterampilan 

Mushola 

Asrama 

Aula 

Toilet 

20 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

  

Dari data di atas merupakan fasilitas-fasilitas atau gedung yang ada di 

SLB Manunggal Slawi Kabupaten Tegal ini dapat dijadikan sebagai patokan atau 

ukuran dalam halnya proses pembelajaran, karena dalam dunia pendidikan 

fasilitas sangat mendukung dalam terciptanya proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh masing-masing 

sekolah yang sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut. 
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DESKRIPSI HASIL WAWANCARA PENELITIAN PROSES 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENJASORKES DI SMALB 

MANUNGGAL SLAWI KAB. TEGAL 

 

Sumber Informasi :  Guru mata pelajaran penjaskes Bapak Afriyanto 

Setting / Tempat :  SMALB Manunggal Slawi  

Hari / Tanggal  :  Kamis, 29 Oktober 2012 

Jam   :  08.00 WIB sampai selesai 

Pertanyaan untuk guru penjas  

 

1) Menurut bapak bagaimana proses pembelajaran penjas di sini yang 

notabennya anak memiliki keluarbiasaan? 

Pembelajaran penjas berjalan dengan lancar seperti halnya 

pembelajaran penjas pada umumnya yang ada di sekolah-sekolah 

biasa, hanya saja anak-anak di sini memiliki keluarbiasaan dan 

kekuranagan jadi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan anak. 

2) Apa tujuan utama pendidikan jasmani di sini? 

Sebagai pengetahuan bagi anak tentang dunia olahraga, untuk 

kesehatan, prestasi dan rekreasi. 

3) Apa yang bapak gunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian? 

Sebagai tolak ukur dilihat dari keaktifan dan kesuriuasan anak dalam 

mengikuti pembelajaran penjas 

Lampiran 8 



 81 

 

 

 

4) Bagaimana cara bapak dalam mengelola kelas? 

Dalam pembelajaran penjas di lakukan secara keseluruhan, semua 

anak di berikan kesempatan yang sama untuk mencoba. 

5) Apakah anak-anak di sini dalam mengikuti pembelajaran penjas dapat 

dikatakan aktif? 

Ya, karna anak-anak disini sangat antusias sekali dalam mengikuti 

pembelajaran penjas 

6) Bagaimana dengan nilai mata pelajaran penjas anak di sini? 

Untuk penilaian sesuai dengan standar KKN 

7) Bagaimana antusias anak saat mengikuti pembelajaran penjas? 

Antusias anak mengikuti pembelajaran penjas sangat tinggi di 

bandingkan dengan mata pelajaran lain. 

8) Apakah anak merasa senang dan tidak bosan saat mengikuti 

pembelajaran? 

Ya, karena anak-anak mengikuti pembelajaran penjas dari awal 

sampai akhir dengan antusias, hanya saja faktor cuaca yang sangat 

panas terkadang membuat anak kurang aktif bergerak. 

9) Apakah anak-anak berani melakukan intruksi dari bapak? 

Ya, meskipun hanya sesuai dengan kemampuan gerak anak 

10)  Bagaimana cara bapak dalam menanggapi anak yang kurang aktif 

saat pembelajaran? 

Menberikan bimbingan melalui pendekatan secara individu 
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DESKRIPSI HASIL WAWANCARA PENELITIAN PROSES 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENJASORKES DI SMALB 

MANUNGGAL SLAWI KAB. TEGAL 

 

Sumber Informasi :  Guru mata pelajaran penjaskes Bapak Deny 

Setting / Tempat :  SMALB Manunggal Slawi  

Hari / Tanggal  :  Kamis, 29 Oktober 2012 

Jam   :  08.00 WIB sampai selesai 

Pertanyaan untuk guru penjas  

 

1) Menurut bapak bagaimana proses pembelajaran penjas di sini yang 

notabennya anak memiliki keluarbiasaan? 

Dalam memberikan pembelajaran harus lebih sabar dan cermat karna 

anak memiliki keluarbiasaan berbeda dengan anak normal lainnya  

2) Apa tujuan utama pendidikan jasmani di sini? 

Kebugaran jasmani siswa dan memperbaiki gerak dasar siswa 

3) Apa yang bapak gunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian? 

Disesuaikan dengan kondisi anak dan keaktifan anak mengikuti 

pembelajaran 

4) Bagaimana cara bapak dalam mengelola kelas? 

Secara keseluruhan, semua anak di berikan kesempatan yang sama 

untuk mencoba. 
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5) Apakah anak-anak di sini dalam mengikuti pembelajaran penjas dapat 

dikatakan aktif? 

Ya, karna anak-anak disini sangat antusias sekali dalam mengikuti 

pembelajaran penjas 

6) Bagaimana dengan nilai mata pelajaran penjas anak di sini? 

Sesuai dengan KKN 

7) Bagaimana antusias anak saat mengikuti pembelajaran? 

Sangat antusias, karna anak lebih suka pembelajaran di luar kelas 

dibandingkan pembelajaran didalam kelas. 

8) Apakah anak merasa senang dan tidak bosan saat mengikuti 

pembelajaran? 

Ya, namun terkadang timbul rasa bosan jika anak kelelahan   

9) Apakah anak-anak berani melakukan intruksi dari bapak? 

Ya, meskipun  memilki keterbatasan gerak 

10)  Bagaimana cara bapak dalam menanggapi anak yang kurang aktif 

saat pembelajaran? 

Memberikan pengarahan kepada anak yang kurang aktif  
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DESKRIPSI HASIL WAWANCARA PENELITIAN PROSES 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENJASORKES DI SMALB 

MANUNGGAL SLAWI KAB. TEGAL 

 

Sumber Informasi :  Kepala Sekolah SMALB Manunggal Slawi 

Setting / Tempat :  SMALB Manunggal Slawi  

Hari / Tanggal  :  Kamis, 29 Oktober 2012 

Jam   :  08.00 WIB sampai selesai 

Pertanyaan untuk kepala sekolah 

 

1) Bagaimanakah menurut bapak aktifitas pembelajaran penjas di sini? 

Pembelajaran penjas sudah berjalan dengan baik karna anak sudah 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ada dan guru 

penjas termasuk aktif dalam menangani anak-anak.  

2) Apa tujuan utama pendidikan jasmani di sini? 

Secara umum sebagai kebugaran anak dan menggembangkan potensi 

anak. 

3) Apa yang bapak gunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian penjas 

disini? 

Kekurangan dalam pembelajaran kemarin dibandingkan dengan 

keberhasilan kedepan apakah ada peningkatan.  

4) Bagaimana cara guru penjas di sini dalam mengelola kelasnya? 
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Di sesuaikan dengan tinggkat kecacatannya. 

5) Apakah anak-anak di sini dalam mengikuti pembelajaran penjas dapat 

dikatakan aktif? 

Ya, karna anak lebih suka pembelajaran di luar kelas dibandingkan 

pembelajaran didalam kelas. 

6) Bagaimana dengan nilai anak-anak mengenai nilai mata pelajaran 

penjasnya? 

Sudah baik, karna di dasari dengan motivasi dan antusias yang tinggi 

dari anak  sehingga materi yang di sampaikan oleh guru dapat lebih 

mudah dipahami 

7) Bagaimana antusias anak waktu mengikuti pembelajaran? 

Antusias dan motivasi sangat tinggi sehingga dapat menjadi bekal 

dalam prestasi anak. 

8) Apakah anak merasa senang dan tidak bosan saat pembelajaran 

berlangsung? 

Ya, karna anak-anak lebih cenderung suka pelajaran diluar kelas di 

bandingkan pelajaran di dalam kelas 

9) Apakah anak berani dalam melakukan intruksi dari guru? 

Ya, karna guru penjas sudah diberikan pelatihan dan pendekatan 

untuk menangani anak yang notabennya memiliki keluarbiasaan. 

10) Apakah ada pendekatan tersendiri untuk anak yang kurang aktif 

dalam mengikuti pembelajaran? 

Guru harus bisa memberikan motivasi kepada anak  
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DAFTAR NAMA SISWA BAGIAN B 

SLB MANUNGGAL SLAWI 

 No Nama L/P Kelas 

1. Mei Nanda Prasti P VII 

2. Krisna Arya Dinata L VIII 

3. Ardina Amanah P VIII 

4. Ahmad Faizal L VIII 

5. Zulfahri Hanib Riyandi L IX 

6. Nur Istijabah P IX 

7. Mei Deli Riki Subagja L IX 

8. Wibowo Agung Maulana L X 

9. Nimas Ayu Suciani P X 

10. Nida Ul Umaim P X 

11. Dapit Firmansah L X 

12. Andika Eka Putra L X 

13. Riski Dian Kuswaningrum P XI 

14. Ikhsan Maulana L XI 

15. Siti Fatimah P XII 

16. Nurul Fatimah P XII 

17. Miftah Istana Ardhi L XII 

18. Inayatul Latifah P XII 

19. Ika Nopembri Yonata P XII 

20. Hijayanti Akrimah P XII 

21. Apriliyani Eka Putri P XII 

22. Amelia Elly Salimah P XII 

23. Alfin Thoiri L XII 
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DAFTAR NAMA SISWA BAGIAN C 

SLB MANUNGGAL SLAWI 

 No Nama L/P Kelas 

1. Sangaji Putra Wiratama L VII 

2. Nurul Fatimah P VII 

3. Ichibang Akbar L VII 

4. Ekyu Laely Nur Maulita P VII 

5. M. Rizky Iriansyah N L VIII 

6. Gigih Armando Febi L VIII 

7. Abdul Fatah L VIII 

8. Teguh Arya Wibowo L IX 

9. Tri Aji Prasetyo L IX 

10. Mudrikah P IX 

11. Atiatul Maola P IX 

12. Pipit Nur Khasanah P IX 

13. Pratama Pamuli CH P XI 

14. Agustia Wardani P XI 

15. Muhammad Maghfur L X 

16. Melati Amelia Putri P X 

17. Dika Ayu Puspita Sari P X 

18. Ahmad Faozan Adzima L X 

19. Nurul Ulfa P XII 

20. Nareswari Sekar Kinasih P XII 

21. Mahardian Cakra L XII 

22. Imam Shofwan L XII 

23. Bani Muazam L XII 

24. Arlan Zakaria L XII 

25. Andika Tegar Satwika L XII 

26. Anantyo Reza Pratama L XII 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
SLB Manunggal Slawi 

 
Gambar Piala dan Tropi Prestasi Olahraga SLB Manunggal Slawi 

 
Lapangan Voli SLB Manunggal Slawi 
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Suasana Persiapan Pembelajaran Tuna Grahita 

 
Suasana Pembelajaran Tuna Grahita (Pemanasan) 

 
Suasana Pembelajaran Tuna Grahita ( Inti ) 
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Suasana Pembelajaran Tuna Rungu Wicara  

 
Suasana Pembelajaran Tuna Rungu Wicara (Pemanasan) 

 
Suasana Pembelajaran Tuna Rungu Wicara (Inti) 
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Wawancara Dengan Kepala SLB Manunggal Slawi 

Bapak Wardana Edy Karsata S.Pd 

 
Wawancara Dengan Guru Penjas SLB Manunggal Slawi 

Bapak Afrianto Maherdika, S.Pd 

 
Wawancara Dengan Guru Penjas SLB Manunggal Slawi 

Bapak Deny Saputra  
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Foto sarana dan Prasarana olahraga SLB Manunggal Slawi 
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