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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan (phisik, mental, 

intelektual, sosial, emosional) dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya 

sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus (Direktorat 

Pendidikan Luar Biasa, 2004:5). Pada umumnya karakteristik anak tunagrahita 

berkaitan dengan tingkat perkembangan fungsional, yang meliputi  tingkat 

perkembangan sensorimotor, kognitif, kemampuan berbahasa, keterampilan diri, 

konsep diri, kemampuan berinteraksi sosial dan kreatifitas. 

 Pelayanan pendidikan khusus salah satunya terdapat pada Yayasan 

Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang yang memberikan penanganan terhadap 

anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yayasan yang  berdiri sejak tahun 

1973 ini terdapat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama hingga Sekolah Menengah Atas dengan fasillitas yang cukup memadai. 

Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang juga mempunyai kesamaan 

dengan SLB pada umumnya dimana siswa-siswi belajar dan bermain bersama-

sama, berbaur bersama-sama.  Salah satu penanganan yang diberikan oleh sekolah 

ini adalah pendidikan kepada anak  tunagrahita. 

 Amin (1995: 11) mengemukakan bahwa tunagrahita adalah mereka yang 

kecerdasannya jelas berada dibawah rata-rata. Branata (dalam Mahmudah, 2008) 

juga mendefinisikan bahwa tuna grahita atau retardasi mental adalah anak yang 

mempunyai keterbelekangan intelegensi sedemikian rupa sehingga untuk 

pendidikan dan pengajaran memerlukan program khusus. Seperti dikemukakan 

diatas bahwa tunagrahita merupakan suatu kondisi dimana kecedasan seseorang 

mengalami permasalahan yang sangat kompleks. 
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Tunagrahita atau retardasi mental merupakan kondisi dimana 

perkembangan kecerdasan anak mengalami hambatan sehingga tidak mencapai 

tahap perkembangan optimal (soemantri, 2006:105). 

Retardasi mental mengacu pada keterbatasan fungsional yang substansial. 

Hal ini ditunjukkan dengan karakteristik fungsi intelektual dibawah rata-rata yang 

signifikan. Yang ditunjukkan dengan keterbatasan pada penerapan adaptive skill 

yang meliputi komunikasi, bina diri, kemampuan sosial, kehidupan bermasyarakat, 

self direction, kesehatan dan keamanan, sungsi akademik, leasure dan pekerjaan 

(American Association For Mental Retardation, 1992). 

 Tunagrahita adalah keterbatasan substansial dalam memfungsikan diri. 

Keterbatasan ini ditandai dengan terbatasnya kemampuan fungsi kecerdasan yang 

terletak dibawah rata-rata (IQ kurang dari 70) dan ditandai dengan terbatasnya 

kemampuan tingkah laku adaptif minimal di 2 area atau lebih. (tingkah laku 

adaptif berupa kemampuan komunikasi, merawat diri, menyesuaikan dalam 

kehidupan rumah, keterampilan sosial,pemanfaatan sarana umun, mengarahkan 

diri sendiri, area kesehatan dan keamanan, fungsi akademik, pengisian waktu 

luang, dan kerja) disebut tunagrahita bila manifestasinya terjadi pada usia dibawah 

18 tahun. 

 Ada beberapa karakteristik tunagrahita (soemantri, 2006:105) yaitu 

1. Keterbatasan Intelegensi 

Anak tunagrahita memiliki kekurangan dalam intelegensi. Kapasitas 

belajar anak tunagrahita terutama yang bersifat abstrak seperti belajar dan 

berhitung, menulis dan membaca juga terbatas. Kemampuan belajarnya 

cenderung tampa pengertian. 

2. Keterbatasan sosial 

Anak tunagrahita juga kesulitan dalam mengurus diri sendiri dalam 

masyarakat, oleh karena itu mereka memerlukan bantuan. Anak tunagrahita 

cenderung berteman dengan anak yang lebih muda usianya, ketergantungan 

terhadap orangtua sangat besar, tidak mampu memikul tanggungjawab sosial 
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dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi. Mereka 

juga mudah dipengaruhi dan cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan 

akibatnya. 

3. Keterbatasan fungsi mental lainnya 

Anak tunagrahita memiki keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Mereka 

bukan mengalami kerusakan artikulasi, akan tetapi pusat pengolahan 

(perbendaharaan kata) yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Karena 

alasan itulah mereka membutuhkan kata-kata kongkret yang sering 

didengarnya. Selain itu juga perbedaan dan persamaan harus ditunjukkan 

secara berulang-ulang. 

Selain itu, anak tunagrahita kurang mampu untuk mempertimbangkan 

sesuatu, membedakan antara yang baik dengan yang buruk, membedakan yang 

benar dan yang salah. Semua ini karena kemampuannya terbatas sehingga anak 

tunagrahita tidak dapat membayangkan terlebih dahulu konsekuensi dari suatu 

perbuatan. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mc Iver dengan menggunakan 

children’s Personaqlity Questionare, ternyata anak tunagrahita mempunyai 

beberapa kekurangan. Anak tunagrahita pria memiliki kekurangan berupa tidak 

matangnya emosi, depresi, bersikap dingin, menyendiri, tidak dapat dipercaya, 

impulsive, lancang dan merusak. Anak tunagrahita wanita akan mudah 

dipengaruhi, kurang tabah, ceroboh, kurang dapat menahan diri, dan cenderung 

melanggar ketentuan (soemantri, 2006: 116) 

Pendidikan khusus bagi anak tunagrahita atau retardansi mental akan 

membantu anak untuk melihat dunia sebagai satu tempat yang menarik untuk 

mengembangkan diri dan bekerja. Pengalaman-pengalaman yang mereka peroleh 

di tempat itu akan membantu mereka memperolah perasaan tentang identitas 

personal, harga diri, dan kesenangan. Disana nanti mereka akan mendapatkan 

dasar kehidupan dalam perkembangan fisik, akademis, dan kemampuan sosial. 

Selain itu juga mereka diajarkan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan 

orang lain serta menjadi penduduk yang produktif 
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 Pada Yayasan Pendidikan Luarbiasa Putra Jaya Malang yang didalamnya 

terdapat murid yang memiliki kecacatan berupa tunagrahita yaitu R anak laki-laki 

berusia 10 tahun, dan N anak laki-laki berusia 11 tahun. Kedua anak ini tergabung 

dalam kelas yang sama yaitu di TKLB Putra Jaya. Secara fisik dua anak ini 

tampak sehat, tidak terlihat kecacatan fisik yang dimiliki. Akan tetapi apabila 

dicermati prilakunya R dan N berbeda dengan anak normal pada umumnya. 

Kedua anak ini tampak terbata-bata dan tidak jelas apabila berbicara atau 

mengucapkan kata-kata. Selain itu apabila diberi tugas di sekolah, kemampuan N 

dan R terlihat kurang baik dan lebih rendah apabila dibandingkan dengan  anak-

anak normal seusianya. Biasanya anak normal seusia mereka mampu menulis atau 

melakukan hal-hal lain dengan tangannya. 

Santrock (1995: 300) mengemukakan bahwa pada dari usia 8 sampai 10 

tahun, koordinasi motorik halus berkembang  dimana anak-anak sudah dapat 

menulis dan bukan hanya menulis huruf satu-persatu. Dan pada usia 10 sanpai 12 

tahun, anak-anak mulai memperlihatkan keterampilan-keterampilan manipulatif 

menyerupai kemampuan orang dewasa. Mereka mampu melakukan gerakan –

gerakan yang kompleks, rumit dan cepat yang diperlukan untuk menghasilkan 

karya kerajinan.  

 Menurut Astuti (1995: 2) mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang 

dialami anak tunagrahita diantaranya kurangnya koordinasi sensori motor, 

kemampuan berpikir, ekspresi, maupun imajinasi, kemampuan berpikir, ekspresi 

maupun imajinasi, kemampuan bersosialisasi dan sebagainya. Oleh karena itu 

anak tunagrahita membutuhkan perhatian dan layanan  khusus untuk mengatasi 

permasalahan yang dialaminya. Diantara permasalahan yang juga perlu 

diperhatikan pada anak tunagrahita adalah kondisi motoriknya. 

Motorik memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Setiap 

kehidupan selalu diwarnai dengan berbagai kegiatan. Dan setiap kegiatan selalu 

memerlukan aktifitas motorik. Karena melalui keterampilan tersebut seseorang 

dapat melakukan semua kegiatanh dengan baik. Motorik adalah suatu peristiwa 

laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan 
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fungsi-fungsi organ tubuh secara baik secara fisiologis maupun secara psikis yang 

menyebabkan suatu gerak. 

Sedangkan perkembangan motorik berarti pengendalian gerak jasmaniah 

melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi (Hurlock, 

1988). Secara umum perkembangan motorik menjadi dua bagian yaitu motorik 

kasar yang meliputi merangkak, duduk, berdiri, berjalan melompat, berlari dan 

lain-lain. Motorik halus seperti memegang mainan, makan menggunakan sendok, 

menulis, menggunting dan sebagainya. Keterampilan motorik ini pada dasarnya 

berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot. Dengan kata lain tiap 

gerakan yang dilakukan anak sesederhana apapun, sebenarnya merupakan 

interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan system dalam tubuh yang 

dikontrol oleh otak. 

 Kondisi motorik  anak tunagrahita jauh berbeda dengan anak normal pada 

umumnya. Banyak ditemukan kasus anak tuna grahita yang mengalami kesulitan 

atau kurang terampil dalam gerak motorik halus. Misalnya adanya kekakuan pada 

otot-otot jari tangan yang mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan 

menlis, merangkai, menggambar atau gerakan motorik halus lainnya. Soemantri 

(2006: 108) berpendapat bahwa perkembangan jasmani dan motorik tunagrahita 

tidak secepat anak normal pada umumnya. Motorik halus adalah gerakan yang 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil (halus) 

serta memerlukan koordinasi yang cermat, seperti menggunting mengikuti garis, 

menulis, meremas, menggenggam, menggambar, menyusun balok, memasukkan 

kelereng ke lubang, membuka dan menutup objek dengan mudah, menuangkan air 

ke dalam gelas tanpa berceceran, menggunakan kuas, krayon dan spidol, serta 

melipat. 

Lebih lanjut Astati (1995: 17) mengatakan bahwa ada diantara anak 

tunagrahita yang memperlihatkan ciri-ciri fisik yang berbeda dengan anak normal. 

Perbedaan-perbedaan itu adalah kondisi motorik yang tidak baik, kurang 

keseimbangan, postur tubuh yang kurang tegap.   
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Dari uraian yang telah dijelaskan maka penulis ingin mengetahui 

perkembangan kemampuan motorik halus pada anak tunagrahita di Yayasan 

Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latarbelakang yang telah disebutkan diatas maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan kemampuan motorik halus anak tuna grahita? 

2. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan motorik halus anak 

tunagrahita?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menetahui sejauh mana perkembangan kemampuan motorik halus 

anak tunagrahita 

2. Untuk mengetahui bagaimana  mengoptimalkan kemampuan motorik 

halus anak tunagrahita 

 

D. Manfaat Penelitian 

dari hasil penelitian yang diperoleh maka penulis berharap dapat 

memberikan mafaaat yang berguna antara lain: 

a. Secara teoritis 

Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmiah dalam psikologi perkembangan yakni 

menambah pengetahuan tentang kemampuan motorik halus pada anak 

tunagrahita. 

b. Secara praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

bagi orang tua, guru, dan pemerhati anak untuk memberikan perhatian 

yang lebih baik dalam membimbing dan melatih anak-anak tunagrahita. 
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E. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1996: 3) mendefinisikan 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Sejalan dengan penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara 

fundamental pada pengamatan manusia dalam perasaannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut. 

  

F. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenaitingkah laku 

dengan melihat atau menangamati individu atau kelompok secara 

langsung (Basrowi, 2008: 93). Hal ini dimaksudkan peneliti bersikap 

aktif dalam berbagai kegiatan sehari-hari subyek di sekolah sehingga 

peneliti diharapkan mengetahui kemampuan motorik halus pada anak 

tuna grahita yang dialami oleh subyek. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang benar-benar terarah pada persoalan yang ingin 

dibicarakan. Ketika pelaksanaan wawancara pedoman ini tidak 

dibawa di hadapan actor. Oleh karena itu peneliti berusaha menguasai 

pedoman wawancara sebelum melaksanakan wawancara. Hal ini 

dilakukan dengan agar subyek tidak merasa terganggu dan tertekan. 

Akan tetapi yang disampaikan oleh subyek diharapkan tidak 

menyimpang jauh dari hal-hal yang dikehendaki peneliti. 

Wawancara dilakukan selain dengan subyek sendiri juga pada 

guru sebagai informan, namun dengan pertimbangan keterbatasan 

subyek, wawancara lebih banyak dilakukan kepada guru sebagai 
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informan yang sesuai dengan pedomain wawancara yaitu mengenai 

kemampuan motorik halus pada subyek dan perkembangannya. 

3. Tes CPM  

 Tes CPM yang diciptakan oleh J.C. Raven dari Inggris 

memiliki nama asli  Coloured Progressive Matrices atau nama 

Indonesia Tes CPM merupakan satu versi progressive matrices yang 

disajikan dalam gambar berwarna. Tes CPM merupakan tes non-

verbal yang dipergunakan untuk mengungkap taraf kecerdasan bagi 

anak-anak yang berusia lima sampai sebelas tahun, disamping itu juga 

untuk orang-orang lanjut usia dan bahkan untuk anak-anak defective 

(Suwarsiyah, 1984:6) 

Aspek yang diungkap 

a. Kecakapan pengamatan ruang, kemampuan untuk berpikir secara 

visual, memperhatikan dengan teliti dan memahami gambar dua 

dimensi. 

b. Kemampuan berpikir scara analogi, kemampuan untuk menemukan 

yang hilang dari bentuk relasi logis, penyesuaian antara gambar-

gambar yang serupa. 

c. Kemampuan analis dan kemampuan integrasi, kemampuan 

penelaahan bagian-bagian gambar dan hubungan antar bagian 

gambar untuk mendapatkan pemahaman secara keseluruhan. 

d. Berpikir logis, kemampuan untukberpikir secara tepet dan dapat 

diterima oleh akal. 

 Hasil tes CPM tidak menunjukkan nilai kecerdasan atau IQ 

melainkan berupa tingkat-tingkat atau taraf-taraf  kecerdasan. Akan tetapi 

hasil tes CPM ini sebagai alat pembanding anatara bagaimana kemampuan 

kognitif anak tunagrahita bila dibandingkan dengan anak normal pada 

umumnya. 
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Tabel 1 

Pembagian grade dalam tes CPM 

 

Nilai persentil Grade Kategori 

95% keatas I Superior 

75% - 95% II Diatas rata-rata 

25% - 75% III Rata-rata 

5% - 25% IV Dibawah rata-rata 

5% - kebawah V Devective 

 

G. Subyek Penelitian 

 Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara Purposive Sampling, yakni pemilihan sekelompok subyek 

didasarkan atas cirri-ciridan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut subyek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dua orang anak laki-laki yang teridentifikasi mengalami 

tunagrahita dan subyek tersebut kemampuan motorik halusnya dirasa kurang 

berkembang dibandingkan anak-anak lainnya di Yayasan Luar Biasa Putra 

Jaya Malang. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian tentang kemampuan motorik halus pada anak tunagrahita 

yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang 

dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: 

a. Penentuan lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Yayasan Pendidikan Luar Biasa Pura Jata 

Malang yang terletak di Jl. Nusa Indah No.11 Malang. 
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b. Penyusunan instrument 

Sebelum melakukan observasi dan wawancara peneliti 

menyiapkan pedoman observasi dan pedoman wawancara yang dapat 

dijadikan acuan dan panduan yang dapat mengarahkan pada apa yang 

ingin diungkap. 

c. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2011 sampai dengan 

bulan Februari 2012 dengan pelaksanaan observasi mengikuti jadwal 

belajar di Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang serta 

wawancara dilakukan tergantung pada waktu dan tempat yang 

dikehendaki oleh subyek dan peneliti. 

 

I. Analisis Data 

  Pada prinsipnya analisa data kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Teknik analisa data yang dilakukan dengan 

menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas (1992) 

mencakup tiga kegiatan yang bersamaan (Basrowi 2008: 209) yaitu: 

1. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstrakan, dan pentransformasi data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan. Peneliti melakukan analisa 

terhadap data yang dihasilkan melalui observasi dan wawancara secara 

langsung dengan anak tunagrahita ditinjau dari kemampuan motorik 

halusnya. Kemudian data-data yang diperoleh akan direduksi sehingga 

interpretasi ditarik dan mendapatkan data yang benar-benar valid. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Bentuk penyajian berupa teks naratif, untuk memudahkan membaca dan 

menarik kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan hal-hal 
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yang serupa dikategorikan (diberi kode-kode) pada masing-masing subyek 

yang ada sesuai dengan rumusan masalah.  

3. Penarikan Kesimpulan 

 Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan 

penelitian, karena merupakan salah satu inti dari proses penelitian. Proses 

penarikan kesimpulan ini dimaksudkan untuk menganalisis mencari makna 

dari data yang ada. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji 

kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga dapat ditemukan tema dan pola 

dalam penelitian yang telah dilakukan. 

  

J. Keabsahan Data 

  Pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu (Moleong,  2010: 330).  

  Berdasarkan pertimbangan pada hasil data awal yang diperoleh dari 

informan lainnya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik pada triangulasi sumber, peneliti 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh dari orangtua subyek. Dari data yang diperoleh dari narasumber akan 

dideskripsikan dan dikategorikan untuk dianalisis sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan. Sedangkan pada triangulasi teknik peneliti menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda yakni data yang diperoleh dengan wawancara akan dicek 

dengan observasi, sehingga akan dapat dipastikan data mana yang dianggap benar. 

 

 

 

 

 


