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ABSTRAK
Enjasega Pramudya. 2015. “Pengembangan Model Permainan Variasi Gerak
untuk Pembelajaran Gerak Dasar Lokomotor dan Manipulatif pada Siswa Kelas
Bawah SLB BC (Tunagrahita) Pelita Ilmu Semarang Tahun 2015. Skripsi,
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan,
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Mugiyo Hartono M.Pd.
Kata Kunci: Pengembangan, Penjas Adaptif, Tunagrahita. Model Permainan
Variasi Gerak.
Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah pendidikan jasmani tidak
hanya diperuntukkan bagi anak normal saja namun anak berkebutuhan khusus
juga berhak mendapatkan pendidikan jasmani khususnya bagi anak Tunagrahita.
Tetapi pada kenyataan di sekolahan proses pembelajaran jasmani belum
terlaksana dengan maksimal dalam variasi pola gerak dasar. Karena dalam
proses berlangsungnya pembelajaran penjas tidak di ajarkan oleh seorang guru
penjas sehingga dalam pembelajaran kurang pemahaman tentang gerak dasar
dan variasi permaianan lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah pengembangan model permainan variasi gerak dalam
pembelajaran gerak dasar lokomotor dan manipulatif pada siswa kelas bawah
SLB Tunagrahita Pelita Ilmu Semarang Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menghasilkan produk pengembangan model permainan dalam
penjasorkes pada siswa kelas bawah SLB BC (Tunagrahita) Pelita Ilmu
Semarang Tahun 2015.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Adapun prosedur
pengembangan produk yaitu (1) adanya potensi dan masalah, (2)
mengumpulkan informasi (3) desain produk, (4) validasi desain, menggunakan
satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran penjasorkes sekolah menengah
pertama luar biasa, (5) perbaikan desain revisi produk pertama, (6) uji coba skala
kecil (10 siswa), (9) revisi produk, (8) uji coba skala besar (12 siswa), (9) revisi
produk akhir, (10) pembuatan produk masal. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan kuesioner yang diperoleh dari evaluasi ahli, hasil
pengamatan siswa dilapangan dan hasil wawancara dengan guru penjasorkes.
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data uji coba skala kecil diperoleh
presentase 84,65% (Baik). Hasil penelitian uji coba skala besar diperoleh
persentase 95,5% (Sangat Baik).
Disimpulkan bahwa pengembangan model permainan variasi gerak dalam
penjasorkes pada siswa kelas bawah SLB BC (Tunagrahita) Pelita Ilmu
Semarang dapat digunakan. Saran dari peneliti yaitu (1) bagi guru sebagai
alternatif dalam penyampaian materi pembelajaran, (2) bagi siswa sebagai
inovasi permainan variasi gerak agar pola variasi gerak dasar dan permainan
didapatkan , serta siswa lebih mengeksplor gerak dasar saat pembelajaran.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pendidikan
kemampuan

Jasmani

organik,

(Penjas)

neuromoskuler,

bertujuan

untuk

intelektual

dan

mengembangkan
emosional

secara

menyeluruh. Sebagai bagian integral dari pendidikan pada umumnya, Pendidikan
Jasmani memberikan kontribusi besar bagi pencapaian tujuan-tujuan pendidikan
pada umumnya. Penjas memegang peranan penting dalam mengembangkan
nilai-nilai humanitas yang diorientasikan pada peningkatan kualitas manusia
seutuhnya. Penjas ditingkatkan di sekolah dengan tujuan untuk membantu siswa
dalam meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan melalui pengenalan dan
penanaman sikap positif, serta kemampuan gerak dasar dan berbagai
pendekatan jasmani bagi siswa. Oleh karena itu Penjas dan kesehatan
merupakan mata pelajaran wajib dan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum
yang berlaku, ini terbukti bahwa pendidikan jasmani diberikan pada tiap-tiap
sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah sampai Perguruan Tinggi.
Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan merupakan bagian yang
terpenting dari proses pendidikan secara keseluruhan yang pola mencapai
tujuannya menggunakan aktivitas jasmani, sedangkan sasaran yang ingin
dicapai pengembangan kognitif, afektif, psikomotor dan fisik. Melihat Pendidikan
Jasmani dan kesehatan baik dari segi cara pencapaian tujuan maupun tujuan
1
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yang ingin dicapai, perlu peninjauan yang lebih mendalam tentang Pendidikan
Jasmani dan kesehatan supaya tujuan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan itu
benar–benar tercapai. Untuk itu mutu Pendidikan Jasmani dan Kesehatan baik
dari materi penyampaian, bahan pembelajaran, guru, sarana dan prasarana
maupun siswa perlu dikaji terlebih dahulu. Pendidikan Jasmani berlaku untuk
semua manusia, baik manusia yang normal maupun manusia yang memiliki
kebutuhan khusus. Manusia ada yang dilahirkan dengan kondisi kejiwaan yang
sehat, tetapi mengalami kondisi cacat fisik seperti tuli, bisu, buta, dan lain–lain.
Ada juga manusia yang dilahirkan dengan kondisi keterbelakangan mental
maupun cacat fisiknya, atau yang disebut juga Tunagrahita.
Anak berkebutuhan khusus adalah anak–anak yang mempunyai kelainan–
kelainan atau sering juga disebut cacat. Anak–anak yang mempunyai kelainan
pada dasarnya disebabkan tidak berfungsinya beberapa organ tubuh yang tidak
normal. Mengenai proses pertumbuhanya tidak berbeda jauh dengan anak–anak
yang normal, oleh karena itu dengan tidak lengkapnya organ tubuh yang mereka
miliki, maka anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus atau cacat itu tidak
dapat disamakan dengan anak normal yang lain. Itulah yang dimaksud dengan
anak berkebutuhan khusus atau luar biasa.
Pada dasarnya anak-anak yang bekrebutuhan khusus mempunyai hak
yang sama dengan anak-anak normal lainya untuk mengenyam pendidikan
seutuhnya, baik pendidikan formal maupun non formal. Sikap dan pandangan
masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus sudah berubah seiring
berkembangnya

zaman,

karena

hakikatnya

manusia

akan

sadar

akan

keberadaan dan kelangsungan hidup di dunia perlu bersosial dengan mahluk
lainya. Dengan begitu maka akan sadar jika semua manusia mempunyai hak
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yang sama dalam mengembangkan kemampuanya baik manusia normal
ataupun manusia yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus zaman
sekarang juga sudah mempunyai tempat dalam masyarakat, bahkan banyak
anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan diatas rata-rata,
berbakat dan berprestasi dibandingkan anak-anak normal lainya.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang
sistem keolahragaan Nasional bab VII bagian ke 7 tentang pembinaan dan
pengembangan olahraga penyandang cacat pasal 30 ayat (1) menerangkan
bahwa

pembinaan

dan

pengembangan

olahraga

penyandang

cacat

dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri,
dan prestasi olahraga. Jadi atas dasar itu, kecacatan yang dimiliki seorang anak
bukanlah menjadi penghalang untuk berprestai dalam kekuranganya. Dan tidak
menjadi penghambat untuk anak tersebut menjadi sehat, serta terbatas untuk
kebebasan ruang gerak anak tersebut.
Dalam pelaksanaan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus
sekarang lebih dikenal dengan Pendidikan Jasmani Adaptif. Pendidikan Jasmani
Adaptif menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus dan melibatkan guru
yang sudah mendapat pelatihan khusus Penjas Adaptif, sehingga mengerti
bagaimana menyusun program pembelajaran sesuai dengan kemampuan anakanak berkebutuhan khusus anak didiknya.
Pendidikan Jasmani adaptif merupakan salah satu cara untuk melayani
anak-anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan jasmani, sehingga
metode dan cara pembelajaranya juga menyesuaikan kemampuan anak-anak
berkebutuhan khusus itu sendiri. Secara mendasar pendidikan jasmani adaptif
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adalah sama dengan pendidikan jasmani biasa. Pendidikan Jasmani merupakan
salah satu aspek dari seluruh proses pendidikan secara keseluruhan.
Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu sistem penyampaian layanan
yang bersifat menyeluruh (comprehensif) dan dirancang untuk mengetahui,
menentukan dan memecahkan masalah dalam ranah dalam ranah psikomotor.
Sebagian ABK bermasalah dengan kemampuan psikomotor dan kemampuan
berinteraksi sosial. Dengan demikian melalui pendidikan jasmani adaptif sangat
berperan untuk mengembangkan keterbatasan mereka dalam belajar gerak
maupun berinteraksi. Sehingga pendidikan jasmani adaptif bertujuan untuk
mengatasi atau memecahkan masalah yang dimiliki oleh ABK dengan segala
keterbatasanya

dan

mengembangkan

kemampuan

gerak

dasar

dalam

pendidikan jasmani Arma Abdoellah (2013:27). dalam bukunya berjudul
“Pendidikan Jasmani Adaptif” merinci tujuan pendidikan jasmani adapatif bagi
ABK sebagai berikut:
1. Untuk menolong siswa mengoreksi kondisi yang dapat diperbaiki.
2. Untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi apapun yang
memperburuk keadaanya melalui Penjas tertentu.
3. Untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari dan beradapatasi
dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani bersifat rekreasi.
4. Untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan
mentalnya.
5. Untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan
perasaan memiliki harga diri. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan
pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik.
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6. Untuk menolong siswa memahami dan menghargai masa olah raga yang
dapat diminatinya sebagai penonton.

Kegiatan pembelajaran Penjas adaptif sangat memperhatikan metode
pembelajaranya guna untuk mengatasi perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh
ABK khususnya bagi penyandang Tunagrahita, sehingga peran Penjas adaptif
untuk anak Tunagrahita sangat penting untuk dilaksanakan dalam proses belajar
mengajar. Hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi penulis untuk
melaksanakan model pembelajaran di SLB Pelita Ilmu. Jika melihat hasil
observasi yang ada di dalamnya pembelajaran gerak dasar di SLB tersebut
belum pernah melakukan PBM, maka dari hal itulah menjadi evaluasi bahwa
pembelajaran gerak dasar itu perlu diterapkan dan guru harus tahu mengenai
pembelajaran gerak dasar khususnya dalam gerak lokomotor dan manipulatif.
Dalam penelitian pengembangan itu harus ada model permainan yang
sebelumnya sudah pernah dilakukan dalam PBM dan pembelajaran itu tidak
efektif, dari hal tersebut maka dilakunkanlah penelitian pengembangan. Namun
dalam latarbelakang ini sebenarnya permainan bisa dilakukan dengan penelitian
penerapan, karena jika melihat dari tujuan penelitian pengembangan maka
penelitian ini bukan hanya untuk penerapanya saja tetapi juga bisa dimanfaatkan
untuk menjadi pengembangan model permainan yang bisa digunakan oleh
sekolah lain. Dan adanya referensi perbandingan model permainan lain untuk
anak Tunagrahita dalam pembelajaran gerak dasar.
Pendidikan Jasmani merupakan pendidikan yang sangat penting bagi
tumbuh kembang tubuh manusia, apalagi pertumbuhan perkembangan sangat
berpengaruh pada anak usia dini, hal itu dikarenakan pada saat anak dalam usia
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dini mereka belajar gerak sebagai pondasi awal untuk perkembangan gerak usia
selanjutnya. Jika pondasi gerak awal itu salah atau kurang baik maka akan
terbawa pada usia selanjutnya, jika hal ini terjadi maka akan bisa menghambat
perkembangan gerak anak – anak. Melihat pada anak

yang bersekolah di

sekolah luar biasa, maka sebagai insan olahraga dan sebagai guru penjas harus
tahu pola gerak atau permainan apa yang harus kita ajarkan sesuai dengan
kebutuhan gerak dan karakteristik anak Tunagrahita . Karena selama ini pada
proses pembelajaran penjas adaptif khususnya bagi anak Tungrahita materi
gerak dasar hanya dilakukan dengan jalan-jalan saja, namun pada dasarnya
dalam pembelajaran gerak dasar lokomotor dan manipulatif memerlukan banyak
variasi gerak dasar yang bisa dilakukan. Hal ini ditambah dengan belum adanya
guru penjas di SLB Pelita Ilmu, dan dalam pembelajaran pendidikan jasmani
adaptif untuk anak Tunagrahita di sekolah tersebut masih sangat kurang
terutama dalam model dan variasi permainan gerak dasar lokomotor dan
manipulatif sehingga pencapaian tujuan pendidikan jasmani itu sendiri. Karena
dari hasil wawancara dengan kepala SLB Pelita Ilmu Semarang mengatakan
bahwa selama ini pendidikan jasmani yang telah berlangsung yaitu dengan
materi, senam, jalan – jalan, dan

bermain bola. Dari hal tersebut maka

pengembangan model permainan yang beragam dan yang sesuai dengan
karaktersitik anak yang berkebutuhan khusus Tunagrahita harus dimengerti oleh
guru pengampu. Hal itu yang selalu di dilaksanakan saat PBM Penjas adaptif
berlangsung. Pembelajaran pendidikan jasmani yang berlangsung masih
dilakukan oleh guru kelas yang merangkap guru pendidikan jasmani kesehatan,
dikarenakan di SLB Pelita Ilmu belum mempunyai guru pendidikan jasmani, dan
dalam pembelajaran yang sebelumnya juga belum pernah diajarkan jenis model
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dan variasi permainan dalan pembelajaran gerak dasar gerak dasar lokomotor
dan manipulatif. Dengan hal tersebut melalui model variasi permainan bisa
membantu guru untuk mengajarkan materi pendidikan jasmani untuk siswa. oleh
karena itu untuk lebih mengefektifkan pembelajaran pendidikan jasmani melalui
model permainan.
Dengan sarana prasarana di SLB BC Pelita Ilmu Semarang yang masih
terbatas juga akan berpengaruh pada proses pembelajaran pendidikan jasmani.
Dan belum maksimalnya pengetahuan guru kelas mengenai Penjas dan
bagaimana memodifikasi alat pembelajaran dengan keterbatasan alat yang ada
untuk bisa memanfaatkan alat yang bisa untuk digunakan dalam pembelajaran
dan memodifikasi permainan dengan tujuan Penjas yang sebenarnya, yaitu
bagaimana membuat siswa bergerak, merasa senang dan berkeringat saat
pembelajaran pendidikan jasmani berlangsung.
Berdasarkan uraian diatas

penulis

akan mengembangkan sebuah

permainan gerak dasar lokomotor dan manipulatif, dimana dari permainan
tersebut akan lebih menambah variasi gerak siswa-siswi di SLB Pelita Ilmu.
Permainan sederhana ini dibuat melalui permainan Variasi Gerak, cara
permainan terdiri dari gerak dasar berjalan, berlari, meloncat, dan melempar.
Dan dimodifikasi dengan pola garis di lapangan yang berbeda – beda seperti
garis zig – zag, lingkaran dan persegi. Yaitu dengan “Pengembangan Model
Permainan Variasi Gerak Untuk Pembelajaran Gerak Dasar Lokomotor Dan
Manipulatif Pada Siswa Kelas Bawah Di SLB BC (Tunagrahita) Pelita Ilmu
Semarang Tahun 2015”

Pengembangan model permainan dibuat karena peneliti ingin memberikan
contoh variasi dalam pembelajaran gerak dasar . Pembelajaran tersebut tertera
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dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar sekolah dasar. Setiap
pembuatan produk pengembangan model pembelajaran harus disesuaikan
dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar menurut siswa yang menjadi
subjek penelitian.
Tabel 1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Kelas II SLB BC Pelita Ilmu Semarang
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
1. Mempraktikkan variasi gerak

Kelas

1.1 Mempraktikkan gerak dasar

dasar dasar melalui permainan

jalan, lari, lompat yang bervariasi

dan olahraga dan aktivitas

dalam permainan yang

jasmani, dan nilai-nilai yang

menyenangkan dan nilai kerja

terkandung didalamnya.

sama, toleransi, kejujuran,

II

tanggung jawab, menghargai
lawan dan menghargai diri
sendiri.
2.2 Mempraktikan gerak dasar
manipulatif melempar,
menangkap, menendang dan
menggiring bola dalam
permainan sederhana serta nilai
kerja sama, toleransi, kejujuran,
tanggung jawab, menghargai
lawan dan menghargai diri
sendiri.

1.2

Rumusan Masalah
Dalam pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah tersebut guru sering

melakukan pembelajaran tanpa memodifikasi pembelajaran tersebut dan
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cenderung sering mengulang-ulang materi yang sama. Sehingga siswa
cenderung kurang bisa mengeksplor gerak mereka dalam sebuah pembelajaran
Penjas. Setelah mencermati latarbelakang tersebut permasalahan yang dapat
dikaji adalah :“Bagaimana pengembangan model permainan pembelajaran gerak
lokomotor

dan

manipulatif

melalui

Permainan

Variasi

Gerak

untuk

mengembangkan gerak dasar siswa kelas bawah di SLB (Tunagrahita) Pelita
Ilmu Semarang?”

1.3 Tujuan Pengembangan
Pelaksanaan

penelitian

pengembangan

ini

bertujuan

untuk

mengembangkan model permainan pembelajaran gerak dasar lokomotor–
manipulatif melalui permainan variasi gerak pada siswa kelas bawah di SLB BC
(Tunagrahita) Pelita Ilmu Semarang tahun 2015.

1.4 Manfaat Pengembangan
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1.4.1

Manfaat Praktis

1.4.2 Manfaat Bagi Siswa
Melalui pengembangan model pembelajaran permainan Variasi Gerak,
akan menambah ruang gerak siswa untuk bergerak lebih variatif. Dengan
luasnya ruang gerak siswa diharapkan siswa mampu mempunyai kesempatan
gerak dasar yang dapat menambah keterampilan dalam melakukan gerak dasar
jalan, lari, lompat, dan lempar. Dengan begitu anak-anak berkebutuhan khusus
ini dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani tanpa
dibeda-bedakan.
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1.4.3 Manfaat Bagi Guru
Penelitian pengembangan model pembelajaran ini dapat dijadikan
masukan bagi guru pengampu di SLB Pelita Ilmu. Yaitu melalui permainan
bergambar metode pembelajaran gerak dasar bagi anak-anak berkebutuhan
khusus merupakan salah satu model pembelajaran yang lebih bervariasi dan
menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing
anak. Guru juga bisa menambah metode pembelajaran agar tidak monoton, serta
dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan SK-KD yang ada.
1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti
Peneliti

dapat

menemukan

metode

pembelajaran

baru

dalam

mengembangkan gerak dasar siswa melalui sebuah permainan, dimana usiausia anak kelas bawah atau anak Sekolah Dasar mempunyai karakteristik suka
bermain.

1.5 Spesifikasi Produk
Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan
berupa model pembelajaran Permainan Variasi Gerak sesuai dengan
karakteristik anak-anak usia SD yang mereka cenderung suka bermain bersama
teman-temanya.

Pengembangan

mengembangkan

permbelajaran

permainan
saja

tetapi

ini
juga

juga

tidak

diharapkan

hanya
dapat

mengembangkan ranah kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik. Sehingga tujuan
penjas pada umumnya diharapkan bisa tercapai dengan maksimal. Permainan ini
juga menggunakan media pola garis dalam cara bermain, hal ini bermaksud
untuk siswa lebih dapat mengembangkan kemampuan berfikirnya dalam
melaksanakan permainan, ketika mereka harus melakukan variasi gerakan
dengan pola garis yang berbeda. Permainan variasi gerak ini memang dibuat
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sederhana karena melihat dari kemampuan siswa yang berkebutuhan kusus agar
lebih mudah untuk dilakukan. Peraturannyapun juga sederhana yaitu siswa
terdiri 1 kelompok, setiap kelompok jumlahnya menyesuaikan jumlah siswanya,
kemudian siswa bebaris di depan garis start. Pada pos pertama siswa melakukan
gerak berjalan pada pola garis zig – zag.
1.

Langkah awal padapermainan Variasi Gerak ini dimulai dengan siswa
berbaris pada lapangan permainan yang diawali dengan garis zig-zag, pada
pos pertama ada pola garis zig – zag siswa berjalan pada garis tersebut.

2.

Langkang kedua setelah garis zig-zag bersambung dengan garis lingkaran,
pada lingkaran ini siswa berlari memutari lingkaran sebanyak dua kali.

3.

Langkah ketiga setelah siswa berlari memutari lingkaran, berlanjut pada
pola garis lurus. Selanjutnya siswa melewati garis lurus ini dengan variasi
gerak meloncat-loncat, dan berhenti pada garis akhir lingkaran kecil.

4.

Lalu kemudian siswa berhenti pada garis lingkaran kecil dengan mengambil
bola yang sudah ada di garis akhir lingkaran itu, kemudian langkah
selanjutnya siswa melempar botol air mineral di ujung garis yang berjarak 1,5
meter.

5.

Setelah melakukan lemparan siswa melewati pola garis persegi dengan cara
berjalan kesamping kanan, kemudian dilanjut dengan lari zig – zag dengan
rintangan tiga cone. Setelah selesai kemudian siswa mengambil bola guna
melempar untuk dimasukan kedalam keranjang.

6.

Setelah selesai melempar bola kedalam keranjang, pada pos terakhir siswa
lari dengan variasi gerak memutari cone sebanyak dua cone, dan diakhiri
dengan pola garis zig – zag dengan berjalan.
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1.6 Pentingnya Pengembangan
Pengembangan model pembelajaran berperan penting dalam kegiatan
belajar mengajar. Selain itu, pengembangan juga memberikan variasi dalam
pembelajaran dan menumbuhkan semangat yang ada pada siswa untuk
mengikuti pembelajaran dalam gerak dasar. Diharapkan dengan adanya model
pengembangan ini mampu memberikan sesuatu yang berbeda dalam kegiatan
belajar mengajar.
1.6.1 Bagi Guru
1)

Memberikan referensi bagaimana cara memberikan pengembangan model
pembelajaran penjas khusus yang mudah dan memberikan manfaat lain bagi
siswa tunagrahita.

2)

Sebagai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran Penjasorkes di sekolahnya
masing-masing.

1.6.2 Bagi Peneliti
1)

Sebagai modal dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar
kesarjanaan bidang studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.

2)

Mengembangkan

kemampuan

dalam

penelitian

serta

memberikan

pengalaman yang tidak biasa yaitu meneliti tentang anak berkebutuhan
khusus tunagrahita.
1.6.3 Bagi Sekolah
1)

Memberikan inspirasi pada guru pengampu tentang bagaimana cara
memberikan pembelajaran penjas sesuai dengan karakteristik anak
berkebutuhan khusus.

2)

Sebagai dasar dalam mengembangkan permainan gerak dasar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka
Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai acuan berfikir secara
ilmiah dalam rangka untuk pemecahan permasalahan. Pada kajian pustaka ini
dimuat beberapa pendapat para pakar dan ahli.
2.1.1 Pendidikan Jasmani
Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem
pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek
kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, berfikir kritis, stabilitas emosional,
keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan
olahraga. Pada dasarnya pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai
sebuah kesatuan utuh, makhluk total, dari pada hanya menganggap sebagai
seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya (Yani Meimulyani dan Asep
Tiswara,2013:01).
Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas
jasmani

yang

didesain

untuk

meningkatkan

kebugaran

jasmani,

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat
dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara
saksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah,
jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. (Samsudin,2008:2)
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Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengertian
pendidikan jasmani dapat disimpulkan bahwa penddikan jasmani adalah suatu
proses pendidikan yang dilakukan dengan melalui aktivitas jasmani yang
didesain untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah,
jasmani, psikomotor, kognitif dan afektif siswa.
2.1.2 Pendidikan Jasmani Adaptif
Pendidikan jasmani adaptif merupakan bagian dari pendidikan secara
keseluruhan namun perbedaanya adalah, dalam pendidikan jasmani adaptif ini
proses pembelajarannya digunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau
anak yang mempunyai kondisi fisik yang cacat.
Dalam Pendidikan Jasmani Adaptif Yani Meimulyani dan Asep Trswara
(2013:24) secara mendasar pendidikan jasmani adaptif adalah sama dengan
pendidikan jasmani biasa. Pendidikan jasmani merupakan salah satu aspek dari
seluruh proses pendidikan secara keseluruhan.
Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu sistem penyampaian layanan
yang bersifat menyeluruh (comprehensif) dan dirancang untuk mengetahui,
menemukan dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Hampir semua
jenis ketunaan ABK memiliki problem dalam ranah psikomotor. Masalah
psikomotor sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan sensomotorik,
keterbatasan dalam interaksi sosial dan tingkah laku. Dengan demikian dapat
dipastikan bahwa peranan pendidikan jasmani adaptif bagi anak berkebutuhan
khusus (ABK) sangat besar dan akan mampu mengembangkan dan mengoreksi
kelainan dan keterbatasan tersebut
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Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dijelaskan bahwa pendidikan
jasmani adaptif merupakan suatu layanan khusus yang bersifat menyeluruh dan
dirancang untuk memahami karakteristik siswa sehingga materi yang diberikan
dapat sesuai dengan kebutuhan siswa dan mempermudah siswa untuk
menerima materi pembelajaran yang diberikan sehingga tujuan pembelajaran
akan tercapai dengan baik tanpa ada yang kesulitan dalam menguasai materi
pembelajaran yang diajarkan.
2.1.3 Tujuan Pendidikan Jasmani Adaptif
Arma Abdoellah (2013:27) oleh (Yani Meimulyani dan Asep Tiswara,2013).
buku yang berjudul “ Pendidikan Jasmani Adaptif “ menjelaskan tujuan
pendidikan jasmani adaptif bagi Anak Berkebutuhan Khusus sebagai berikut :
1.

Untuk menolong siswa mengoreksi kondisi yang dapat diperbaiki.

2.

Untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi apapun yang
memperburuk keadaannya melalui penjas tertentu.

3.

Untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari dan
berpartisipasi dalam hal olahraga dan aktivitas jasmani.

4.

Untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan
mentalnya.

5.

Untuk

membantu

siswa

melakukan

penyesuaian

sosial

dan

mengembangkan perasaan memiliki harga diri.
6.

Untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan
apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik.

7.

Untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam olahraga yang
dapat diminati sebagai penonton.
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2.1.4 Anak Berkebutuhan Khusus
Istilah maupun penjelasan mengenai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
mengalami perkembangan seiring dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan
kesadaran masyarakat serta budaya masyarakat. Istilah dan konsep anak
dengan pendidikan berkebutuhan khusus ( children with special need education
), istilah ABK tersebut bukan berarti menggantikan istilah anak penyandang cacat
atau anak luar biasa tetapi memiliki cara pandang yang lebih luas dan positif
terhadap anak didik atau anak yang memiliki kebutuhan yang beragam.
Kebutuhan khusus yang diamksud dalam hal ini adalah kebutuhan yang ada
kaitanya dengan pendidikan (Sunarto:2003:7 dalam (Yani Meimulyani dan Asep
Tiswara,2013).
Zainal Alimin menuliskan dalam “Kesulitan Belajar Dalam Perspektif
Pendidikan” (30 April 2010. 15:40) yaitu cakupan konsep ABK

dapat di

kategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu ABK yang bersifat sementara
(temporer) dan ABK yang bersifat menetap (permanent).
Anak

Berkebutuhan

Khusus

(ABK)

merupakan

istilah

lain

untuk

menggantikan kata “ Anak Luar Biasa” (ALB) yang menandakan adanya kelainan
khusus pada anak ( Bandi Delpie,2010:1).
Sedangkan menurut A. Dayu P (2013:13) anak dengan kebutuhan khusus
adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan (fisik,
mental-intelektual,

sosial,

dan

emosional)

dalam

proses

bertumbuh

kembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia sehingga
mempunyai kekhususan dari segi kebutuhan layanan kesehatan, kebutuhan
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pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan
kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.
Dengan demikian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara
signifikan memiliki ciri-ciri mental, fisik, sosial, dan emosional yang berbeda
dengan rata-rata anak lainnya.
2.1.4.1 ABK Bersifat Sementara (Temporer)
ABK yang bersifat sementara (temporer) adalah yang mengalami
hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor
eksternal. Misalnya anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat
kecelakaan sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti
itu bersifat sementara tetapi apabila tidak mendapat penanganan secara intensif
akan menjadi permanen. Anak yang seperti ini juga perlu mendapatkan
pendidikan khusus yang disesuaikan dengan masalahnya.
2.1.4.2 ABK yang Bersifat Menetap (Permanent)
Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak
yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat
internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang
kehilangan

fungsi

penglihatan,

pendengaran,

gangguan

perkembanagan

kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak (motorik), gangguan interaksikomunikasi, gangguan emosi, sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain ABK
yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan.
Konsep ABK adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan
yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. ABK ini memiliki
apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang
di alami oleh masing-masing anak. Yang termasuk dalam anak berkebutuhan
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khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras,
kesulitan belajar, autisme, memiliki gangguan mmotorik. Karena karakteristik dan
hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus
yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka.

Jenis-jenis ABK yang bersifat menetap (permanen), yaitu;
2.1.4.2.1Tunanetra
Definisi tunanetra adalah

menurut Kaufman & Hallahan dalam Asep

Tiswara (2013:9) oleh (Yani Meimulyani dan Asep Tiswara,2013). adalah individu
yang memiliki lemah penglihatan adalah individu yang memiliki lemah
pengelihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau
tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam
indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang
lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang
harus diperhatikan didalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra
adalah media yang digunakan harus bersifat taktual dan bersuara, contohnya
adalah penggunanaan tulisan braille, gambar timbul, benda dan model benda
nyata.
Pada umumnya yang digunakan sebagai patokan apakah sesorang
termasuk tunanetra atau tidak ialah berdasarkan pada tingkat ketajaman
penglihatannya. Untuk mengetahui ketunanetraan dapat digunakan suatu tes
yang dikenal sebagai tes snellen card. Perlu ditegaskan bahwa yang dikatakan
tunanetra bila ketajaman penglihatan ketajamanya (visusnya) kurang dari 6/21
artinya, berdasarkan tes orang hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter
yang oleh orang awas dapat membaca pada jarak 21 meter (Somantri, 2006:10)
oleh (Yani Meimulyani dan Asep Tiswara,2013).
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Berdasarkan acuan tersebut, anak tunanetra dapat dikelompokan 2 macam
yaitu:
1.

Buta
Dikatakan buta jika sama sekali tidak mampu menerima rangsang cahaya

dari luar. Tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatan antara lain: 1)
Tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari 1 meter, 2)Ketajaman
penglihatan 20/200 kaki yaitu ketajaman yang mampu melihat benda pada jarak
20 kaki
2.

Low Vision
Bila masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi

ketajamanya lebih dari 6/21. Atau jika hanya mampu membaca headline pada
surat kabar.
Berdasarkan definisi word helath organitation (WHO), seorang dikatakan
low version apabila:
1.

Memiliki kelainan fungsi penglihatan meskipun telah dilakukan pengobatan,

misalnya operasi atau koreksi refraksi standart (kaca mata atau lensa).
2.

Mempunyai ketajaman penglihatan kurang dari 6/18 sampai dapat

menerima refsesi cahaya.
3.

Luas penglihatan kurang dari 10 drajad dari titik fikasi.
Dari beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

penyandang cacat tunanetra adalah mereka yang memiliki keterbatasan (cacat)
pada indra penglihatan baik total maupun masih memiliki sisa penglihatan.
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2.1.4.2.2

Tunarungu

Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mengalami
kelainan pada pendengaran yaitu tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang
dengar ataupun tunarungu.
Istilah tuna rungu diambil dari istilah tuna dan rungu. Tuna artinya kurang
dan rungu artinya pendengartan. Orang atau ank dikatakan tuna rungu apabila ia
tidak mampu mendengar sesuatu. Tuna rungu dapat diartikan suatu keadaan
kehilangan pendengaran yang mengakibatkan sesorang tidak dapat menangkap
berbagai rangsangan terutama melalui indera pendengaran.
Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki
hambatan dalam pembicaraan atau berbicara sehingga mereka bisa disebut
tunawicara. Cara berkomumikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat,
untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat
bahasa berbeda-beda di setiap negara. Sedangkan saat ini disekolah-sekolah
menggunakan bahasa verbal sehingga individu yang mempunyai kelainan ini
sulit untuk mengikutinya.
Maka dapat disimpulkan bahwa siswa tunarungu adalah siswa yang
mengalami

kekurangan

atau

kehilangan

kemampuan

mendengar

yang

disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat
pendengaran,

sehingga

mengalami

hambatan

dalam

perkembangan

bahasannya, serta memerlukan bimbingan dan pendidikan yang khusus untuk
mencapai

kehidupan

Tiswara,2013:11)..

lahir

batin

dalam

(Yani

Meimulyani

dan

Asep
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2.1.4.2.3

Tunagrahita

Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan
berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi
perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Klasifikasi tunagrahita
berdasarkan

pada

tingkatan

IQ

dlama

(Yani

Meimulyani

dan

Asep

Tiswara,2013:12). :
1.

Tunagrahita ringan (IQ ; 51-70)

2.

Tunagrahita sedang (IQ ; 36-51)

3.

Tunagrahita berat (IQ ; 20-35)

4.

Tunagrahita sangat berat (IQ dibawah 20)

Pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititik beratkan pada kemampuan
bina diri dan sosialisasi.
Anak tunagrahita memiliki fungsi intelektual tidak statis. Kelompok tertentu,
termasuk beberapa dari down syndrome, meiliki kelainan fisik dibandingkan
teman-temanya, tetapi mayoritas dari anak tunagrahita terutama yang tergolong
ringan, terlihat sama seperti yang lainnya. Dari kebanyakan kasus banyak anak
anak tungrahita terdeteksi setelah masuk sekolah. Tes IQ mungkin dapat
dijadikan indikator dari kekmampuan mental sesorang. Kemampuan adaptif
seseorang tidak selamanya tercermin pada tes IQ. Latihan, pengalaman,
motivasi, dan lingkungan sosial sangat besar pengaruhnya pada kemampuan
adaptif sesorang.
Definisi yang ditetapkan

AAMD yang dikutip oleh Grossman (Krik &

Gallagher, 1986: 16) oleh (Yani Meimulyani dan Asep Tiswara,2013:13)., yang
artinya bahwa ketunagrahitaan mengacu pada sifat intelektual umum yang
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secara jelas dibawah rata-rata, bersama kekurangan dalam adaptasi tingkah laku
dan berlangsung pada masa perkembangan.
Dengan demikian dapat disimpukan bahwa :
1. Anak tunagrahita memiliki kecerdasan dibawah rata-rata sedemikian rupa
dibandingkan dengan anak normal pada umumnya.
2. Adanya keterbatasan dalam perkembangan tingkah laku pada masa
perkembangan
3. Terlambat atau terbelakangan dalam perkembangan mental dan sosial.
4. Mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang dilihat, didengar sehingga
menyebabkan kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi.
5. Mengalami masalah persepsi yang menyebabkan tunagrahita mengalami
kesulitan dalam mengingat berbagai bentuk benda (visual perception) dan
suara (audiatory perception)
6. Keterlambatan

atau

keterbelakngan

mental

yang

dialami

tunagrahita

menyebabkan mereka tidak dapat berperilaku sesuai dengan yang lainya.
Setelah melihat beberapa teori dan pendapat menurut para ahli di atas,
pengertian dan karakteristik anak penyandang tunagrahita maka penulis
menelaah

bahwa

keterbelakngan

mental

bagi

anak-anak

penyandang

Tunagrahita sangat berpengaruh pada kehidupan sosial maupun personal. Di
dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis lebih menekan kan pada pengaruh
dalam pembelajaran gerak bagi anak Tunagrahita. Karena melalui pembelajaran
khusunya dalam model pembelajaran dalam bentuk permainan, penulis berharap
mampu mengatasi sedikit keterbatasan yang dimiliki oleh anak penyandang
Tunagrahita, khususnya dalam hal kebutuhan gerak, perkembangan gerak dan
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model pembelajaran itu sendiri yang nantinya bisa berpengaruh terhadap
perkembangan sosial dan pribadi masing-masing individu.
2.1.4.2.4

Tunadaksa

Secara definitf pengertian kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa)
adalah ketidak mampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya
disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan
fungsi secara normal, akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan tidak sempurna
(Suroyo, 1977:14). Sehingga untuk kepentingan pembelajaranya perlu layanan
khusus. (Kneedler, 1984:14) dalam Asep Tiswara (2013:14).
Karakteristik atau ciri-ciri dari anak tunadaksa, yaitu:
1)

Anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh

2)

Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/tidak terkendali).

3)

Terdapat anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari
biasa.

4)

Terdapat cacat pada alat gerak

5)

Jari tangan kaku dan tidak dapat menggemgam.

6)

Kesulitan pada saaat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukkan sikap tubuh
tidak normal.

7)

Hiper aktif tidak dapat tenang.

2.1.4.2.5 Tunalaras
Secara garis besar anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak
yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial
dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, William
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M,C

(1975:16)

dalam

(Yani

Meimulyani

dan

Asep

Tiswara,2013:15).

mengemukakakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut:
1)

Anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan
sosial

2)

Anak mengalami gangguan emosi
Dapat disimpulkan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami

hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami
kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dengan baik terhadap lingkungannya
dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya. Situasi belajar yang mereka
hadapi secara monoton akan mengubah perilaku bermasalahnya menjadi
semaikn berat (Somantri, 2006:15).
2.1.4.2.6

Tunaganda (Multiple Handicapped)

Yang disebut anak tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi
kelainan (baik dua jenis kelainan atau lebih) yang menyebabkan adanya masalah
pendidikan yang serius sehingga tidak hanya dapat diatas dengan suatu program
pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan
variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki.
Menurut Johnston & Magrab, dalam (Yani Meimulyani dan Asep
Tiswara,2013:15)

tunaganda

adalah

mereka

yang

mempunyai

kelainan

perkembangan mencakup kelompok yang mempunyai hambatan-hambatan
perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi
kelainan dalam kemampuannya seperti intelegensi, gerak, bahasa, atau
hubungan pribadi di masyarakat.
Walker (1975:16) berpendapat mengenai tunaganda sebagai berikut:
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1)

Seseorang dengan dua hambatan yang masing-masing memerlukan
layanan-layanan pendidikan khusus.

2)

Seseorang dengan hambatan-hambatan ganda memerlukan layanan
teknologi.

3)

Seseorang dengan hambatan-hambatan ganda memerlukan layanan
modifikasi khusus.

2.1.5 Karakteristik Anak Tunagrahita
2.1.5.1 Karakteristik Umum
Depdiknas 2013 mengemukakan bahwa karakteristik tunagrahita yaitu
penampilan fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan
usianya, perkembangan bicara atau bahasanya terhambat, kurang perhatian
pada lingkungan, koordinasi geraknya kurang dan sering mengeluarkan ludah
tanpa sadar.
James D Page yang dikutip oleh Nunung Apriyanto (2014:33) menguraikan
karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut :
1)

Kecerdasan. Kapasitas belajarnya sangat terbatas terutama untuk hal-hal
yang abstrak.

2)

Sosial. Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan
memimpin diri.

3)

Fungsi-fungsi mental lain. Mengalami kesukaran dalam memusatkan
perhatian, pelupa dan sukar mengumpulkan kembali suatu ingatan

4)

Dorongan dan emosi. Perkembangan dan dorongan emosi anak tunagrahita
berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitaan masing-masing.

5)

Organisme. Fungsi organism pada anak tunagrahita umumnya kurang dari
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anak normal.
2.1.5.2 Karakteristik Khusus
Wardani

yang

dikutip

Nunung

Apriyanto

(2014:36)

mengemukakan

karakteristik anak tunagrahita menurut tingkat ketunagrahitaannya sebagai
berikut :
1)

Karakteristik Tunagrahita Ringan : Anak tunagrahita ringan tidak dapat
menyamai anak normal seusia dengannya, mereka masih dapat belajar
membaca, menulis, dan berhitung sederhana

2)

Karakteristik Tunagrahita Sedang : Anak tunagrahita sedang hampir tidak
bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik. Namun mereka masih
memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri dan dilatih untuk mengerjakan
sesuatu secara rutin, dapat berlatih berkawan, mengikuti kegiatan dan
menghargai hak milik orang lain.

3)

Karakteristik Tunagrahita Berat dan Sangat Berat : Anak tunagrahita berat
dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada
pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memlihara diri
sendiri dan tidak dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya. Mereka
juga tidak dapat bicara kalaupun berbicara hanya mampu mengucapkan
kata-kata atau tanda sederhana saja.

2.1.5.3 Karakteristik atau Ciri-ciri pada Masa Perkembangan
Menurut Triman Prasadio (Nunung Apriyanto,2014:37-38) ciri-ciri pada masa
perkembangan adalah sebagai berikut :
1)

Masa Bayi : Ciri-ciri bayi tunagrahita adalah : tampak mengantuk saja,
apatis, tidak pernah sadar, jarang nangis, kalau menangis terus-menerus,
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terlambat duduk bicara dan berjalan.
2)

Masa Kanak-kanak : Pada masa ini anak tunagrahita mulai memperlihatkan
ciri-ciri klinis seperti mongoloid, kepala besar, kepala kecil, sukar memulai
dan melanjutkan sesuatu, mengerjakan sesuatu berulang-ulang dan
hiperaktif.

3)

Masa Sekolah : Ciri-ciri yang dimunculkan anak tunagrahita pada masa ini
adalah adanya kesulitan belajar hampir pada semua mata pelajaran, prestasi
yang kurang, kebiasaan kerja tidak baik, perhatian yang mudah beralih,
kemampuan motorik yang kurang, perkembangan bahasa yang jelek, dan
kesulitan menyesuaikan diri.

4)

Masa Puber : Pertumbuhan fisik berkembang secara normal tetapi
perkembangan berfikir dan kepribadiannya berada di bawah usianya.
Akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam pergaulan dan pengendalian
diri. Beberapa karakteristik dari anak tunagrahita pada masa ini adalah
lamban dalam

mempelajari

hal-hal yang baru, kemampuan bicaranya

sangat kurang, cacat fisik dan perkembangan gerak tingkah laku yang
kurang wajar serta interaksi yang tidak lazim.
Menurut Mohammad Efendi (2006:90), ada beberapa klasifikasi anak
tunagrahita yaitu:
1.

Anak tunagrahita mampu didik (debil)
Anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pada program sekolah biasa,
tetapi ia masih memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui
pendidikan walaupun hasilnya tidak maksimal. Kemampuan yang dapat
dikembangkan anak tunagrahita mampu didik antara lain: (1) membaca,
menulis, mengeja, dan berhitung; (2) menyesuaikan diri dan tidak bergantung
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pada orang lain; (3) keterampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja di
kemudian hari.
2.

Anak tunagrahita mampu latih (imbecil)
Anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan sedemikian rendahnya sehingga
tidak mungkin untuk mengikuti program yang dipruntukkan bagi anak
tunagrahita mampu didik. Kemampuan yang dapat dikembangkan antara lain:
(1) belajar mengurus diri sendiri; (2) belajar menyesuaikan dilingkungan
rumah atau sekitarnya; (3) mempelajari kegunaan ekonomi di rumah, di
bengkel kerja, atau di lembaga khusus.

3.

Anak tunagrahita mampu rawat (idiot)
Anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan sangat rendah sehingga ia tidak
mampu mengurus diri sendiri atau sosialisasi. Untuk mengurus diri sendiri
sangat membutuhkan orang lain.
Karakteristik gerak dasar memang tidak spesifik dalam rangkaian gerakan

tertentu, namun dalam Bandi Delphie (2010:22) menguraikan beberapa
karateristik gerak untuk anak berkebutuhan khusus terutama pada anak
Tunagrahita yaitu:
1.

Pola gerak dasar jalan yang tidak berirama.

2.

Pola gerak lari yang tidak beraturan.

3.

Pola gerak lompat yang lemah.
Dan dalam pengamatan langsung dari ciri gerak anak Tunagrahita yaitu: 1)

pola gerak lari yang tidak setabil, 2) pola gerak jalan yang belum beraturan, 3)
pola gerakan melempar lemah dengan mengayun tangan dari bawah, dan 4) pola
lompatan yang tidak bisa seimbang.
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2.1.6 Gerak Dasar
2.1.6.1 Gerak Sebagai Unsur Pokok Pendidikan Jasmani
Gerak merupakan perhatian pokok dari guru pendidikan jasmani dan
olahraga. Tugasnya adalah membantu peserta didik bergerak secara efisien,
meningkatkan

kualitas

unjuk

kerjanya,

kemampuan

belajarnya

dan

kesehatannya. Karena gerak adalah unsur pokok pendidikan jasmani dan
olahraga penting bagi guru pendidikan jasmani memahami beberapa dimensi
(Achmad Paturusi 2012:8).
Salah satu pola gerak khusus pertama yang harus dipelajari anak adalah
koordinasi tangan-mata, tangan dan mata bekerja dalam satu gabungan.
Hubungan antara mata dan tangan dalam satu pola gerak cukup rumit dan
memelukan

waktu

Kemampuannya

yang

cukup

mengintegrasikan

lama
pola

untuk

gerak

menyempurnakannya.

seperti

itu

memberikan

sumbangan yang besar untuk mempelajari gerak lain (Achmad Paturusi 2012:9).
Amung Ma’mun dan Yudha M.Saputra (2000:20) menyebutkan bahwa
kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa dilakukan guna
meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar di bagi menjadi 3, yaitu :
1) kemampuan lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari suatu
tempat ke tempat lain seperti lompat, dan loncat; 2) kemampuan non lokomotor,
dilakukan ditempat tanpa ada ruang gerak yang memadai, contohnya
mendorong, menarik, dll.; 3) kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan
kemampuan tangan dan kaki.
Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa kemampuan gerak dasar
adalah kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan perubahan
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tempat, posisi, dan kecepatan tubuh atau bagian tubuh manusia yang terjadi
dalam suatu dimensi ruang dan waktu dan dapat diamati secara obyektif.

2.1.6.2 Periode Perkembangan Gerak Dasar Untuk Anak SD
Menurut Yudha M. Saputra (2003:14) ada beberapa fase perkembangan
gerak dasar anak SD, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Fase perkembangan gerak dasar usia 2-7 tahun
Anak mulai belajar berjalan pada saat mereka berusia kira-kira dua tahun.
Mereka belajar belari dan melompat selama usia dua tahun dan bentuk-benruk
lain dari gerak lokomotor.
Fase perkembangan gerak dasar ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:
1. Tingkat awal, merupakan awal dari munculnya kesadaran anak akan pola
gerak dasar, meskipun perpaduan dan geraknya masih belum sempurna.
2. Tingkat dasar, merupakan proses menuju pematangan ke arah pola gerak
dasar. Kesadaran mengenai ruang dan waktu sudah terbentuk, sehingga
gerak koordinasi sudah mulai lebih baik daripada tahapan sebelumnya.
3. Tingkat kematangan, merupakan tahap pematangan gerak dasar yang
ditandai dengan semakin efisiennya koordinasi gerak yang dilakukan.
Biasanya anak yang berada pada fase ini sudah layak untuk mendapatkan
bentuk-bentuk gerak yang lebih kompleks lagi.
/Jadi, pada fase ini anak sudah siap untuk menerima berbagai informasi
dari guru. Melalui kegiatan persekolahan, guru sudah dapat memberikan
program pengembangan keterampilan persepsi motorik, keterampilan gerak
dasar, keterampilan multilateral, dan keterampilan terpadu.
1. Fase transisi usia 7-10 tahun
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Pada fase ini anak pada umumnya berusia 7-10 tahun. Selama masa
transisi,

anak

secara

individu

mulai

dapat

mengkombinasikan

dan

menerapkan keterampilan gerak dasar yang terkait dengan performanya
dalam pendidikan jasmani.
Kemampuan gerak dasar yang dikembangkan dan diperhalus, dapat
diterapkan dalam situasi bermain dan situasi olahraga kecabangan.
Keterampilan berolahraga pada masa transisi merupakan suatu penerapan
sederhana dari gerak dasar, menuju bentuk-bentuk gerakan yang lebih
komplek dan spesifik.
2. Fase spesifikasi usia 10-13 tahun
Periode spesifikasi, umumnya pada anak yang berusia antara 10.13 tahun.
Pada saat ini, anak sudah dapat menentukan pilihannya akan cabang yang
sangat disukainya. Secara umum mereka sudah memiliki keampuan dalam
koordinasi dan kelincahan yang jauh lebih baik. Atas dasar pertimbangan pada
faktor fisik, kognitif, dan budaya mereka memilih untuk lebih mengkhususkan
pada salah satu cabang yang dianggap mampu ia lakukan. Mereka sudah mulai
bisa memahami kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Anak mulai mencari
atau menghindari aktifitas yang tidak disukainya.

2.1.6.3 Istilah Psikomotor atau Gerak
Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak
manusia. Sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai
perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak (motor)
ruang lingkupnya lebih luas dari pada psikomotorik. Meskipun secara umum
sinonim digunakan dengan istilah motor (gerak), sebenarnya psikomtor mengacu
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pada gerakan-gerakan yang dinamakan alih getaran elektronik dari pusat otot
besarYudha M. Saputra (2000:20).
Menurut Swason (1961:168) dalam Diana Mutiah “Psikologi Anak Usia
Dini” gerak merupakan sarana ekspresi dan mengalihkan ketakutan, kesedihan,
kemarahan, dan sebagainya. Gerak juga merupakan ekspresi pembebasan dari
belenggu ketidakberdayaan, simbolis, “displacmen” maupun kataris. Khususnya
pada anak – anak mengekspresikan dirinya secara langsung dan efektif melalui
gerakan. Dengan belajar gerak maka anak dapat belajar tentang dirinya dan
dunianya (Piaget, dalam Gallhue, 1976:168) Diana Mutiah “Psikologi Anak Usia
Dini”.
Aktivitas gerak (movement activities) memainkan peran penting bagi
perkembangan psikomotorik, keampuan kognitif dan kemampuan afeksi
Gallhue,(1978:168). Pengalaman gerak memberikan anak kesempatan dalam
mengeksplorasi dan memecahkan masalah, suatu hal yang sangat bernilai bagi
anak juga memeberikan kesempatan dalam mengembangkan kemampuan
intelektualnya, dimana anak harus mendengar, mengerti, dan memahami arti dari
instruksi yang diberikan. Pengalaman dalam gerak juga mengembangkan daya
imajinasinya, karena ia harus menggunakan panca indranya, dengan matanya,
penciumanya, alat perabanya, pendengarannya, perasaanya untuk membentuk
suatu gerakan tubuh Barli (1979:169 )dalam Diana Mutiah “Psikologi Anak Usia
Dini”.
Disamping itu, pengalaman dalam gerak mengajari anak untuk bersabar,
menunggu teman lain melakukan latihan, tidak mengganggu dan mentertawakan
atau ribut, mengajari anak bertanggung jawab dalam kelompok, bekerja sama
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dengan teman, merangsang kesensitifan anak, mengembangkan perilaku disiplin
Barlin(1979:169) dalam Diana Mutiah “Psikologi Anak Usia Dini”. Berpartisipasi
dalam latihan gerak dapat menyalurkan energi anak yang akan dikeluarkan
seacara efisien, terutama dalam latihan gerak dasar karena gerak dasar pada
anak sangat penting bagi perkembanganya.
Jika dilihat dalam teori Barlin dapat disimpulkan teori ini sangat sesuai
dengan jenis model permainan Variasi Gerak, karena dalam peramainan ini anak
juga harus melatih kemampuan kognitif, psikomotorik dan afeksi. Dimana anak
belajar mengerti alur dan aturan dalam permaianan, mencoba gerak dasar
lokomotor dan manipulatif, dan anak juga belajar bergantian satu – satu dengan
temannya dengan menunggu, hal tersebut juga akan mempengaruhi kondisi sikis
anak Tunagrahita. Dan alam hal gerak anak Tunagrahita memiliki karakteristik
gerak dibawah rata-rata sehingga dengan gerak dasar mampu membantu
kebutuhan dan irama gerak bagi anak penyandang Tunagrahita.
2.1.7 Proses Perkembangan Gerak
Perkembangan merupakan sebuah proses yang terus menerus dimulai
dengan masa pembuahan (antara sperma dan ovum) dan berhenti hanya
dengan kematian. Perkembangan meliputi semua aspek dari perilaku manusia,
perkembangan gerak pada seluru jenjang usia akan mengalami peningkatan
apabila dilakukan melalui proses pembelajaran seperti dalam pembelajaran
pendidikan jasmani di sekolah – sekolah. Proses perkembangan gerak ini akan
teruns berlangsung seiring dengan bertambahnya umur.
Perkembangan gerak sangat bersifat spesifik. Kemampuan yang sangat
bagus dalam satu cabang olahraga belum menjanmin sama untuk kemampuan

34

cabang olahraga lainya. Setiap orang memiliki kemampuan masing – masing
baik dalam bentuk performa maupun ketrampilan dalam aktivitas geraknya.
Keterlibatan berbagai faktor kemampuan gerak dan kemampuan fisik satu sama
lain saling berinteraksi dengan cara yang sangat kompleks. Terutama terkait
dengan kemampuan kognitif dan afektif mereka.
Masing – masing kemampuan tersebut akan dipengaruhi oleh faktor
biologis dan lingkungannya. Pengaruh dari faktor biologisnya biasanya terjadi
saat terjadi pembuahan yang menghasilkan benih zigot yang kemudian
berkembang menjadi janin sebagai calon manusia yang dikenal sebagai bayi
dalam kandungan. Faktor biologis juga dipengaruhi pola makan ibu saat
mengandung, dan perawatan kandungan secara tidak langsung
Faktor lingkungan dipengaruhi oleh dua hal :
1. Alamiah sosial dimana bentuk pergaulan, tingkat sosial, tingkat ekonomi,
bentuk daerah tempat tinggal juga ikut andil dalam terbentuknya sikap kognitif
dan afektif undividu.
2. Budaya dimana kebiasaan dalam keluarga dan lingkungan keluarga akan
memberi warna terhadap perilaku individu.
Jadi dalam proses perkembangan gerak secara konstan seharusnya setiap
individu memiliki keunikan dan karakteristik sendiri – sendiri, sehingga dalam
konteks pembelajaran gerak, terutama gerak dasar dalam anak usia dini harus
memperhatikan karakteristik perkembangan anak usia dini terutama bagi anak
Tunagrahita. Dimana dalam setiap macam atau variasi gerakan sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan gerak dasar anak usia dini, yang dalam permainan
Variasi Gerak dalam penelitian ini mengambil sampel anak usia kelas bawah
yaitu kelas I – III.
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2.1.8 Perkembangan Gerak Dasar
Sejalan

dengan

berkembangnya

ukuran

tubuh

dan

meningkatnya

kemampuan fisik, maka berkembang pula kemampuan gerak dasar anak besar.
Berbagai kemampuan gerak dasar sudah bisa mereka lakukan pada saat usia
kecil dan semakin bisa dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa
diidentifikasikan dalam bentuk:
1.

Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien.

2.

Gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol.

3.

Pola atau gerakan semakin bervariasi.

4.

Gerakan semakin bertenaga.
Beberapa macam gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang

dimungkinkan bisa dilakukan anak apabila anak memperoleh kesempatan
melakukannya pada masa kecil adalah gerakan – gerakan, berjalan, berlari,
mendaki, meloncat, berjengket, mencongklang, lompat tali, menyepak, melempar,
menangkap, memantulkan, memukul, dan berenang. Gerakan – gerakan tersebut
semakin dikuasai dengan baik. Kecepatan perkembangan sangat dipengaruhi
oleh kesempatan yang diperoleh untuk melakukan berulang – ulang didalam
aktivitasnya. Anak – anak yang kurang melakukan kesempatan melakukan
aktivitas fisik akan mempengaruhi hambatan untuk berkembang.
Perkembangan kemampuan gerak dasar pada anak – anak bisa diketahui
dengan cara misalnya menggunakan pengetesan atau pengukuran kemampuan
berlari, meloncat, atau melempar. Penelitian untuk mengetahui perkembangan
gerak dasar bisa melalui tes – tes tersebut antara lain: Sugiyanto (2008:427)
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1.

Perkembangan Kemampuan Berlari
Perkembangan kemampuan berlari bisa diukur antara lain dengan cara
mengukur kecepatannya. Kecepatan berlari dihasilkan dari panjangnya
langkah dan cepatnya irama langkah. Panjang langkah dipengaruhi oleh
panjangnya kaki, sedangkan cepatnya irama dipengaruhi oleh kekuatan otot –
otot kaki dengan kecendurungan tersebut sangat mendukung perkembangan
kemampuan berlari. Kemampuan berlari meningkat cukup cepat pada masa
anak besar.

2.

Perkembangan Kemampuan Meloncat
Kemampuan meloncat bisa digunakan sebagai predikator kekuatan tubuh
juga

bisa

merupakan

tes

diagnostik

dalam

hal

koordinasi

gerak.

Perkembangan kemampuan meloncat berkaitan erat dengan kekuatan dan
koordinasi tubuh. Jka perkembangan koordinasi gerak dan kekuatan tubuh
baik maka akan menghasilkan kemampuan meloncat yang baik. Dalam
perkembangan kemampuan meloncat anak besar cukup cepat dan semakin
tinggi, jika perkembangan cukup cepat dan baik, maka akan mengahasilkan
pola gerak yang baik pula.
3.

Perkembangan kemampuan Melempar
Perkembangan kemampuan melempar yang terjadi pada anak besar
seperti halnya perkembangan kemampuan gerak lainya meliputi 2 aspek
perkembangan kuantitaf dan kualitatif. Perkembangan kuantitatif yaitu
semakin jauh kemampuan melemparnya, dan perkembangan kualitatif yaitu
kemampuan melemparnya semakin baik dan semakin efesien.
Dari tiga teori tentang perkembangan kemampuan gerak dasar di atas

dapat diambil kesimpulan bahwa, pada usia anak besar kemampuan
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perkembangan relatif cepat dan baik karena telah melewati masa kecil yang
memiliki pengalaman gerak yang banyak, dan semakin bertambahnya usia
bertambah pula kemampuan fisik dan otot untun melakukan gerak dasar jalan,
berlari, meloncat, dan melempar. Hal ini sangat berkaitan dengan permainan
Variasi Gerak, yang dimana pola gerak variasinya mampu dilakukan anak – anak
berkebuthan khusus Tunagrahita walaupun ada koordinasi gerak yang masih
belum baik dilakukan karena keadaan fisik dan pengalaman gerak yang berbeda
dengan anak normal lainya.
2.1.9 Kemampuan Gerak Dasar
Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa
lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar di bagi
menjadi tiga kategori yaitu: lokomotor, Non-lokomotor, dan manipulatif Yudha M.
Saputra (2000:20).
1.

Kemampuan Lokomotor
Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu

tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat dan
loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skiping, melompat,
meluncur, dan lari seperti kuda berlari (gallop).
2.

Kemampuan Non-Lokomotor
Kemampuan non lokomotor digunakan di tempat, tanpa ada ruang gerak

yang memadahi. Kemanapun non lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang,
mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan , melipat dan memutar,
mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain.
3.

Kemampuan Manipulatif
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Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai
macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan
dan kaki. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki,
tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Manipulasi objek jauh
lebih unggul daripada koordinasi mata-kaki dan tengan-mata, yang cukup
penting untuk item: berjalan (gerakan langkah) dalam ruang. Bentuk-bentuk
kemampuan manipulatif terdiri dari :
1.

Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang)

2.

Gerakan menerima (menangkap) obyek adalah kemampuan penting yang

dapat diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari bantalan karet
(bola medisin) atau macam; bola yang lain.
3.

Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola.
Gerak berdasarkan konsep kerangka kerja untuk mampu melakukan

intreraksi gerak, terdiri atas tiga bentuk gerak dasar yang meliputi pola gerak
sebagai berikut, Bandi Delphie (2010:27):
1. Gerak Dasar atau Locomotor
Berbagai macam bentuk gerak dasar atau locomotor acivity yang dapat
dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran yang bermuatan pada pola gerak
irama seperti jalan, lari, loncat – loncat jangkit, lompatan dengan berbagai
variasi tolakan dan gerakan mendarat, memantul, mengoper, berputar,
bergeser, mengangkat, melempar, mengerut, meluncur, dan sebagainya.

2. Gerakan Manipulative
Gerakan manipulative adalah gerakan yang memerlukan adanya
koordinasi dengan ruang dan benda yang ada disekitarnya. Gerak
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manipulative akan terjadi bila tersedianya alat atau benda yang akan
dipergunakan untuk berkegiatan manipulative. Contoh, gerak melempar atau
throwing, menangkap bola, memukul, memantulkan menendang, dan
sebagainya.
3. Gerak Nonmanipulative
Gerakan nonmanipulative adalah gerakan yang dilakukan oleh sesorang
tanpa menggunakan alat dan dapat berpindah tempat, gerakan – gerakan
yang termasuk dalam pola gerakan semacam ini yaitu sebagai berikut :
1. Membelok atau turning
2. Berputar atau twisting
3. Mengguling atau rolling
4. Keseimbangan atau balance
Namun dalam pengertian Non Lokomotor dan Manipulatif menurut Bandie
dan Yudha M. Saputra ada beberapa perbedaan dan kesamaan yaitu dalam
keduanya dalam konteks ruang yang sama namun dalam

gerak manipulatif

adanya ruang gerak dan benda disekitarnya. Dan dalam permainan Variasi
Gerak ini mengambil pengertian dari gerak Manipulatif karena jika non lokomotor
hanya ada ruang gerak tanpa ada benda diruang gerak itu sendiri.
Dari kedua pendapat ahli diatas menyatakan bahwa gerak dasar
digunakan untuk melakukan gerak – gerak dasar seperti berjalan, berlari,
meloncat, melempar, memukul, dan sebagainya. Gerak – gerak dasar seperti
itulah yang nantinya digunakan untuk tehnik dasar dalam cabang olahraga
apapun, sesuai sesuai dengan tujuan permainan Variasi Gerak gerak dasar yang
divariasi akan membantu siswa lebih mempunyai kesempatan bergerak yang

40

lebih luas dan harapanya siswa mampu memiliki ketrampilan gerak yang sesuai
dengan perkembangan gerak anak berkebutuhan khusus Tunagrahita.
2.1.10 Belajar Gerak
Belajar
memperoleh

gerak
dan

merupakan

studi

menyempurnakan

tentang

proses

keterampilan

keterlibatan

gerak

(motor

dalam
skill).

Keterampilan gerak sangat terkait dengan latian dan pengalaman individu yang
bersangkutan. Belajar gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latian,
pengalaman atau situasi belajar gerak pada manusia. Menurut Amung Ma’mun
(2000:3)
Ada tiga tahapan belajar gerak (motor learning) yaitu:
1.

Tahapan verbal kognitif. Pada tahapan ini, tugasnya adalah memberikan
pemahaman secara lengkap pada bentuk gerak baru pada siswa. Sebagai
pemula, mereka belum memahami apa, kapan dan bagaimana gerak itu
dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan verbal kognitif sangat mendominasi
tahapan ini.

2.

Tahapan gerak (Motorik). Pada tahapan ini, fokusnya adalah membentuk
organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerakan.
Biasanya yang harus dikuasai siswa pertama kali dalam belajar motorik
adalah kontrol dan konsistensi sikap berdiri serta rasa percaya diri.

3.

Tahapan otomatisasi. Pada tahapan ini, siswa banyak melakukan latian
secara berangsur-angsur memasuki tahapan otomatisasi. Disini motor
program sudah berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam
waktu singkat. Siswa sudah lebih menjadi terampil dan setap gerakan yang
dilakukan lebih efektif dan efisien.
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Pembelajaran gerak pada umumnya memiliki harapan dengan munculnya
hasil tertentu, hasil tersebut biasanya adalah berupa penguasaan keterampilan.
Keterampilan siswa yang tergambar dalam kemampuannya menyelesaikan tugas
gerak tertentu akan terlihat mutunya dari seberapa jauh siswa tersebut mampu
menampilkan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu.
Semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak tersebut
maka semakin baik keterampilan siswa tersebut (Amung Ma’mun, 2000:57).
2.1.11 Pengertian Pengembangan
Penelitian dan pengembangan biasanya disebut dengan pengembangan
berbasis penelitian (research- based development), merupakan jenis penelitian
yang sedang meningkat penggunaannya dalam memecahkan masalah praktis
dalam dunia penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran.
Menurut

Borg

&

Gall

dalam

Punaji

Setyosari

(2010:194)

penelitian

pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan
memvalidasi produk pendidikan. Sedangkan Sugiyono (2009:9-11) penelitian
pengembangan adalah salah satu proses yang banyak digunakan dalam
pendidikan dan pembelajaran, yang pada dasarnya penelitian pengembangan
terdiri dari dua tujuan utama yaitu : (1) mengembangkan produk, dan (2) menguji
keefektifan produk untuk mencapai tujuan.
Tujuan pertama sebagai fungsi pengembangan, sedangkan tujuan yang
kedua disebut sebagai fungsi validasi.
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2.1.12 Pengertian Pengembangan Model Pembelajaran
Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang dimanfaatkan untuk
merancang pengajaran. Isi yang terkandung dalam model pembelajaran adalah
berupa strategi pengajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan isntruksional.
Secara operasional, setiap model pembelajaran memiliki empat aspek, yaitu:
langah-langkah (syntax), sistem sosial yang mendukung pelaksanaan setiap
model, prinsip-prinsip interaksi siswa dan guru, serta penjelasan mengenai
sistem penunjang (Husdarta, 2000:35).
2.2.13 Model
Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwadiminta,
1984:653) adalah pola, acuan atau ragam. Model merupakan bentuk atau cara
yang dapat dipakai dalam proses tujuan tertentu.
Jika melihat dua pendapat ahli tentang model pembelajaran dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu cara atau metode
pembelajaran yang dimodifikasi dengan cara tertentu dimana metode atau cara
itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2.1.14 Pembelajaran
Model menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwadiminta,
(1984:22) adalah cara perbuatan petunjuk atau mengajar. Menurut Udin
S.Winataoura. dkk,( 2008:1.18) pembelajaran merupakan kegiatan yang
dialakukan untuk menginisisasi, menfasilitasi dan meningkatkan intensitas dan
kualitas belajar pada peserta didik. Oleh karena itu upaya untuk menginisisasi,
menfalisitasi, dan meningkatkan proses belajar maka kegiatan pembelajaran
berkaitan erat dengan jenis hakikat, dan jenis belajar serta hasil bekajar tersebut.
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2.1.15 Permainan
Main menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah melakukan perbuatan
untuk bersenang-senang (dengan alat tertentu atau tidak). Sedangkan
permainan adalah bagian mutlak dari kehidupan anak dan permainan merupakan
bagian internal dari proses pembentukan kepribadian anak, dari pengertian
tersebut, permainan bagian mutlak dari manusia terutama anak karena
permainan merupakan bagian dari proses pembetukan kepribadian anak.
Kemudian Amung Maqmun (2009: 26) mengatakan bahwa permainan ada
dua pengertian. Pertama, permaianan adalah sebuah aktifitas bermain yang
murni mencari kesenangan tanpa mencari menang atau kalah. Kedua,
permainan diartikan sebagai aktifitas bermain yang dilakukan dalam rangka
mencari kesenangan dan kepuasan, namun ditandqai dengan pencarian
menang-kalah.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa permainan adalah suatu aktifitas bermain
yang tujuan utamanya adalah mencari kesenangan dan kepuasan bagi
pemainnya, tetapi dalam olahraga, permainan bukan hanya mencari kesenangan
dan kepuasan saja tetapi juga untuk mencari kemenangan. Bahkan dalam dunia
olahraga, permainan bisa juga dijadikan sebagai pekerjaan.
2.1.16 Permainan Throw Colour Ball

Throw Colour Ball merupakan sebuah variasi baru dalam sebuah model
pembelajaran pendidikan jasmani yang ditujukan untuk anak-anak luar biasa
khususnya anak-anak tunagrahita. Model pembelajaran ini merupakan variasi
baru dalam pembelajaran permainan bola kecil.
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Pengertian dari model pembelajaran Throw Colour Ball adalah suatu model
pembelajaran permainan bola ke cilyang dikemas dalam model pembelajaran
Throw Colour Ball dan terdapat dua permainan yang masing-masing permainan
menggunakan bola plastik yang didalamnya diisi pasir sebagai alat utama dan
lempar sebagai cara utama dalam permainan. Gerakan lempar yang digunakan
dalam setiap permainan menggunakan gerakan lemparan ke arah sasaran.
Model pembelajaran Throw Colour Ball mempunyai dua arena permainan,
yaitu:
a. Arena Pertama
Arena pertama merupakan permainan melempar bola ke arah botol bekas
dengan jarak 2 meter dari titik lempar.
b. Arena Ke-dua
Arena ke-dua merupakan permainan melempar bola ke arah keranjang
dengan jarak 2 meter dari titik lempar. Dalam Skripsi Eko Nur Aziz (2015:29)
Permainan ini menjadi salah satu jurnal dalam pembuatan permainan
variasi gerak, sebagai reverensi pembelajaran untuk anak Tunagrahita. Namun
dalam permainan variasi gerak menggunakan variasi gerakan yang lebih variatif.
2.1.17 Karakteristik SLB Pelita Ilmu Semarang
Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan kepala sekolah dan
guru kelas SLB Pelita Ilmu, didapatkan hasil bahwa siswa SLB Pelita llmu
khususnya pada penyandang tunagrahita merupakan siswa yang termasuk
dalam kategori tunagrahita ringan, merupakan siswa yang aktif, mudah diatur,
mempunyai semangat yang tinggi ketika mengikuti pembelajaran pendidikan
jasmani. Hal ini sesuai dengan penjelasan oleh guru yang menyatakan bahwa
anak-anak selau bersemangat dan antusias pada saat pembelajaran pendidikan
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jasmani, akan tetapi masih terdapat beberapa siswa yang terlihat kurang
memperhatikan dan bermain sendiri mengikuti apa yang mereka mau.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar siswa-siswi SLB Pelita Ilmu merupakan siswa yang selalu bersemangat
dan mudah untuk diatur dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani akan
tetapi masih terdapat beberapa siswa yang terlihat kurang memperhatikan dan
bermain sendiri mengikuti apa yang mereka mau.
2.1.18 Jenis – jenis SLB
Dalam ranah sekolah luar biasa atau sekolah untuk anak berkebutuhan
khusus ini memiliki beberapa jenis untuk penyandang masing – masing jenis
kecacatan. Namun dalam penelitian ini SLB BC Pelita Ilmu selain anak
Tunagrahita juga memiliki anak penyandang Tunarungu sehingga sekolah
memakai jenis SLB BC
1. SLB A

: Sekolah Luar Biasa jenis A digunakan untuk peyandang
Tunalaras.

2. SLB B

: Sekolah Luar Biasa jenis B digunakan untuk peyandang
Tunarungu.

3. SLB C

: Sekolah Luar Biasa jenis C digunakan untuk peyandang
Tunagrahita.

4. SLB D

: Sekolah Luar Biasa jenis D digunakan untuk peyandang
Tunadaksa

5. SLB E

: Sekolah Luar Biasa jenis E digunakan untuk peyandang
Tunalaras.

6. SLB G

: Sekolah Luar Biasa jenis G digunakan untuk peyandang
Tunaganda.
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2.2 Kerangka Berpikir
Permasalahan yang ditemui oleh peneliti temui dilapangan adalah ketika
melakukan studi observasi wawancara langsung yaitu: pada saat pembelajaran
pendidikan jasmani berlangsung khususnya pada materi gerak dasar, anak
hanya mendapatkan materi yang kurang dengan inovasi permainan sehingga
ruang gerak yang anak miliki kurang berkembang, karena gerak dasar bagi anak
usia sekolah dasar sangatlah penting bagi perkembangan anak selanjutnya.
Belum adanya guru penjas dan kurangnya kreatifitas guru dalam
menyampaikan materi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
membuat anak merasa bosan dan mereka berfikir lebih baik bermain sendiri
daripada memperhatikan guru.
Pemecahan masalah adalah harus ada inovasi pengembangan model
pembelajaran pada materi gerak dasar . Harus ada peningkatan dan
pengembangan kreativitas dari guru penjasorkes.
Pengembangan

model

pembelajaran

Permainan

Variasi

Gerak

merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan. Dimana didalam Permainan
Variasi Gerak anak akan mendapatkan ruang gerak yang lebih kompleks pada
gerak jalan, lari, loncat dan lempar. Dengan adanya pengembangan model
pembelajaran Permainan Variasi Gerak diharapkan dapat menjadi alternatif guru
pengampu dalam mengembangkan inovasi permainan dalam permainan gerak
dasar lokomotor dan manipulatif, memperlancar proses pembelajaran sehingga
tujuan pembelajaran jamani akan tercapai.

BAB V

KAJIAN DAN SARAN

5.1 Kajian Propotipe Produk
Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk
permainan Variasi Gerak yang berdasarkan pada data pada saat uji coba
kelompok kecil (N=10) dan uji coba kelompok besar atau lapangan (N=12)
pada siswa kelas bawah SLB Pelita Ilmu Semarang.
Hasil dari pengembangan permainan gerak dasar lokomotor dan
manipulatif yang dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan
didapat sebuah produk yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah
dasar luar biasa adalah Permainan “Variasi Gerak”. Hal itu terbukti
berdasarkan dari hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase
pilihan jawaban yang sesuai hasil penelitian skala kecil yaitu 84,65%
(Baik) dan hasil penelitian skala besar yaitu 95,5% (Sangat Baik), hasil
dari penilaian guru pada aspek kognitif 84 % (baik), afektif 92,5% (sangat
baik) dan psikomotor 82,5% (baik) uji coba skala kecil dan uji coba skala
besar hasil rata-ratanya sangat baik. Berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan maka permainan Variasi Gerak

ini telah memenuhi kriteria

sangat baik, sehingga dari uji lapangan model ini dapat digunakan untuk
siswa SLB Pelita Ilmu. Maka model pembelajaran Variasi Gerak

ini

dinyatakan layak untuk digunakan bagi siswa kelas bawah BC SLB Pelita
Ilmu.
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Produk model pembelajaran Variasi Gerak sudah dapat digunakan.
Hal ini berdasarkan hasil analisis penilaian dari guru data pengamatan
terhadap aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada uji coba kelompok
kecil dan uji coba skala besar telah memenuhi kriteria sangat baik
sehingga dapat dikatakan layak dan dapat diterapkan di siswa kelas
bawah SLB BC Pelita Ilmu Semarang.
5.2 Saran
Berdasarkan saran yang dapat disampaikan dengan pemanfaatan
dan pengembangan produk model pembelajaran Variasi Gerak ini adalah:

1. Pengembangan model pembelajaran permainan Variasi Gerak ini
dihasilkan melalui penelitian, sehingga produk permainan ini dapat
digunakan sebagai alternatif permainan pendukung gerak asar
lokomotor dan nonlokomotor.
2. Bagi Guru pengampu siswa SLB Pelita Ilmu Semarang, bisa dijadikan
sebagai pedoman permainan pengembangan gerak dasar dalam
Pendidikan Jasmani, dan dapat dikembangkan permainan lainya untuk
menambah

perkembangan

gerak

siswa

yang

sesuai

dengan

kaarakteristik perkembangan siswa.
3. Bagi peserta didik dapat memanfaatkan permainan tersebut guna
menambah gerak dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik
yang seharusnya mereka kembangkan saat usia – usia dini di sekolah
dasar.
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4. Pemanfaatan pembuatan produk permainan tidak harus menggunakan
alat – alat olahraga yang lengkap dan sesuai jenis cabang olahraganya,
namun dengan alat – alat yang sederhana saja juga bisa dan dengan
menjamin keamanan dalam penggunaan alat dalam permainan.
5. Pemahaman terhadap anak – anak berkebutuhan khusus harus kita
perhatikan, karena kita sebagai pendidik tidak bisa menuntut banyak
dari mereka yang mempunyai kelainan fisik dan mental, oleh karena itu
permainan

yang

akan

diterapkan

harapannya

sesuai

dengan

kemampuan anak – anak tersebut.
6. Bagi instansi pendidikan maupun perguruan tinggi harapannya dengan
adanya permainan Variasi Gerak. Ditunjukan untuk anak – anak
berkebutuhan khusus, agar kepada mahasiswa dan guru dapat
menambah wawasan pengalaman untuk memahami anak di SLB,
tentunya melalui pembelajaran Pendidikan Jasmani.
7. Bagi peneliti harapannya melalui permainan Variasi Gerak di SLB Pelita
Ilmu Semarang, bisa dikembangkan untuk permainan yang lainnya
karena melihat belum mengertinya guru pengampu tentang gerak dasar
dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

