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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui motivasi siswa berkebutuhan 
khusus (tunarungu wicara) dalam mengikuti proses pembelajaran Penjasorkes di SLB 
ABC “Swadaya” Kendal. Di SLB ABC ”Swadaya”, ada empat jenis golongan anak 
luar biasa yaitu, tunanetra (SLB-A), tunarungu wicara (SLB-B), tunagrahita ringan 
(SLB-C), tunagrahita sedang (SLB-C1). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
SLB berkebutuhan khusus (tunarungu wicara) yang mengikuti kegiatan Penjasorkes, 
sebanyak 40 siswa. Populasi ini sekaligus sebagai sample penelitian, dengan teknik 
purposive sample. Populasi tidak diambil secara keseluruhan, yaitu hanya 25 siswa 
karena adanya alasan tertentu, diantaranya adalah sebagian siswa tidak pernah 
berangkat sekolah dalam jangka waktu yang relatif lama, dan dianggap sudah keluar. 
Variabel dalam penelitian ini adalah motivasi siswa mengikuti pelajaran Penjasorkes 
yang berasal dari dalam dan dari luar diri individu. Adapun analisis data menggunakan 
deskriptif prosentase.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata secara keseluruhan tingkat 
motivasi intrinsik dalam mendorong siswa mengikuti pelajaran Penjasorkes diperoleh 
sebanyak 17 siswa (68,00%) yang memiliki motivasi instrinsik dalam kategori sedang, 
sebanyak 8 siswa (32,00%) yang memiliki faktor motivasi instrinsik dalam kategori 
tinggi dan tidak ada yang memiliki kategori rendah. Beberapa alasan siswa tersebut 
dalam mengikuti pelajaran Penjasorkes ditinjau dari motivasi intrinsik antara lain : 1) 
agar tubuh menjadi sehat, 2) agar tubuh kuat, 3) agar badan kurus, 4) menjaga 
kesehatan badan, 5) karena hobi, 6) merupakan kebutuhan, 7) kondisi fisik menjadi 
lebih baik, 8) senang berolah raga sejak kecil, 9) cita-cita menjadi guru olahraga, 10) 
ingin menjadi atlet, 11) ingin dapat nilai bagus. Rata-rata tingkat motivasi ekstrinsik 
diperoleh sebanyak 19 siswa (76,00%) yang memiliki motivasi ekstrinsik dalam 
kategori sedang, sebanyak 6 siswa (24,00%) yang memiliki motivasi ekstrinsik dalam 
kategori rendah dan tidak ada yang memiliki kategori tinggi. Beberapa alasan siswa 
mengikuti pelajaran Penjasorkes ditinjau dari motivasi ekstrinsik antara lain : 1) guru 
olahraga yang baik, 2) permintaan orang tua, 3) mencari teman, 4) membanggakan 
orang tua, 5) mendapatkan simpati, 6) mencari pengalaman, 7) menambah wawasan, 
8) memperoleh pujian, 9) hobi dari orang tua, 10) pelajaran yang menarik. 

Disarankan agar pemberian motivasi dari guru dapat menumbuhkan motivasi 
dari luar diri siswa. Dengan penuh kesabaran dan perhatian yang khusus, perlunya 
diberikan semangat bagi siswa untuk selalu ingin maju dan berkembang seperti halnya 
anak-anak normal lainnya. Dengan pemberian semangat tersebut akan dapat 
memunculkan motivasi dari diri siswa yang mengalami berkebutuhan khusus 
(tunarungu wicara). 

 




