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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Gerak Motorik 

1) Pengertian Gerak Motorik 

Perkembangan psikomotorik atau disingkat sebagai perkembangan 

motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui 

kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, syaraf dan 

otot (Poerwanti, 2000:35). Perkembangan fisik yang normal (tidak cacat) 

merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik bidang 

pengetahuan, maupun keterampilan. Perkembangan motorik ini sangat mendasar 

untuk belajar keterampilan. Oleh karena itu, kematangan perkembangan motorik 

sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Kecakapan motorik atau 

kemampuan psiko-motorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi 

gerakan syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan 

kegiatan Restian (2015:52). 

Perkembangan motorik yaitu perkembangan pengendalian gerakan tubuh 

melalui kegiatan yang terkoodinir antara susunan syaraf, otot, otak, dan spinal 

cord Hurlock (2003:35). Untuk memfasilitasi perkembangan motorik atau 

keterampilan motorik, diperlukan guru atau pembimbing khusus agar kemampuan 

motoriknya berkembang secara maksimal. Berdasarkan pendapat diatas dapat 

disimpulkan gerak motorik merupakan gerak yang dilakukan secara terkoordinasi 

antara susunan syaraf pusat, syaraf dan otot untuk melakukan suatu kegiatan 

keterampilan.
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2) Motorik Kasar 

Perkembangan kemampuan motorik meliputi motorik kasar Hurlock 

(2003:35). Motorik kasar merupakan gerakan fisik yang membutuhkan 

keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, dengan menggunakan otot-otot 

besar, sebagian atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan 

anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, menendang, naik turun tangga, 

berlari, dan sebagainya (Sulistiyawati, 2013:26). 

Berikut tabel perkembangan motorik anak : 

Tabel 2.1 Perkembangan motorik anak 

 

Motorik Halus Motorik Kasar 

1.Menulis 1.Kesenian (seni bela diri,seni tari) 

2.Menggambar atau Melukis 2.Baris berbaris 

3.Mengetik (komputer) 3.Senam 

4.Merupa (seperti membuat kerajinan dari tanah liat) 4.Berenang 

5.Menjahit 5.Atletik, dsb 

Sugandhi (2011:60  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa gerak motorik 

terbagi menjadi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan gerak 

yang membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh, dengan 

menggunakan otot-otot besar, sebagian atau seluruh anggota tubuh. Contohnya 

kemampuan menendang dan berlari. 

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Motorik 

Faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat perkembangan 

motorik antara lain ialah : 
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a) Faktor genetik 

Individu yang mempunyai beberapa faktor keturunan yang dapat 

menunjang perkembangan motorik misalnya otot kuat, syaraf bayi, cerdas, 

menyebabkan perkembangan motorik individu tersebut menjadi baik dan cepat. 

b) Faktor kesehatan pada periode prenatal 

Janin yang selama dalam kandungan dalam keadaan sehat, tidak keracunan, 

tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan vitamin, dapat membantu memperlancar 

perkembangan motorik anak. 

c) Kesehatan Gizi 

Kesehatan dan gizi yang baik pada awal kehidupan pasca lahirakan 

mempercepat perkembangan motorik anak. Rumini, S dan Sundari, S (2004:24 

2.1.2 Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar yang melibatkan interaksi antara 

guru dengan siswa. Pembelajaran dilakukan oleh guru untuk membantu siswa agar 

dapat menerima pengetahuan yang diberikan dan membantu memudahkan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran Hamalik 

(2009:57). UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, “Pembelajaran adalah 

proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkaran 

belajar”. Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan 

sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua 
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pihak, yaitu antara siswa (warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) yang 

melakukan kegiatan membelajarkan Sudjana (2010:28). 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang 

tidak sepenuhnya dapat dijelaskan Trianto (2010:17). Pembelajaran secara simpel 

dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan 

pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar diri 

seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran 

merupakan proses interaksi siswadengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar dapat terjadi proses pemperolehan ilmu dan pengetahuan. 

2.1.3 Seni Tari 

1) Pengertian Seni Tari 

Tari dalam artian yang sederhana adalah gerak yang indah lahir dari tubuh 

yang bergerak dan berirama. Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan 

dengan gerak-gerak ritmis yang indah. Karena tarian adalah ekspresi jiwa, pasti di 

dalamnya mengandung maksud-maksud tertentu. Dari maksud yang jelas bisa 

mudah dirasakan oleh manusia lain sampai kepada maksud yang simbolis atau 

abstrak yang agak sukar atau sering sukar sekali dimengerti, tetapi tetap bisa 

rasakan keindahannya (Sudarsono, 2000:34). John Martin, dalam Purnomo, 2013 

mengemukakan bahwa substansi buku dari tari adalah gerak. Di samping itu, 

bahwa gerak adalah pengelaman fisik yang paling elementer dari kehidupan 

seorang manusia. 
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Ada beberapa batasan tentang definisi tari yang pernah dikemukakan oleh 

beberapa ahli, antara lain : 

“Kamaladevi Chattopadhaya, seorang tokoh tari dari India menjelaskan bahwa tari adalah 

desakan perasaan manusia di dalam dirinya yang mendorongnya untuk mencari ungkapan 

yang berupa gerak-gerak yang ritmis. Sementara itu, ahli tari asal Belanda Corrie Hartong 

mendifinisikan tari sebagai gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam 

ruang. Pangeran Suryadiningrat, seorang ahli tari Jawa, menjelaskan bahwa tari adalah gerak 

dari seluruh anggota tubuh manusia yang di susun selaras dengan irama musik serta 

mempunyai maksud tertentu”. Mulyani (2016:49) 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, Gerak yang bisa di kategorikan 

sebagai gerak tari, adalah gerak yang sudah dirombak Soedarsono (2000:18). Seni 

tari adalah salah satu cabang kesenian yang mengandung faktor keindahan yang 

dapat membangkitkan rasa haru dalam diri orang yang menikmatinya maupun 

yang menarikannya. Seni tari adalah ungkapan jiwa yang mengandung unsur-

unsur keindahan yang terjelma dalam bentuk gerakan yang teratur sesuai dengan 

irama yang mengiringinya Saragih (2001:2). 

Gerakan tari terletak pada empat hal yaitu wiraga,wirama, wirasa, dan 

harmoni Abdurachman dan Rusliana (2001:22) 

1. Wiraga adalah ungkapan secara fisik dari awal sampai akhir menari. 

Kemampuan wiraga yang memadai artinya: 

a. Hafal adalah tuntunan kemampuan penguasaan daya ingat yang 

maksimal. 

b. Teknik adalah tuntunan penguasaan keterampilan di dalam 

penungkapan dan mewujudkan berbagai pose, elemen gerak, dan 

pose-pose gerak yang selaras dengan penggunaan atau pengendalian 

tenaganya yang dituntun oleh suatu tarian. 
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c. Ruang adalah tuntunan penguasaan ketepatan di dalam 

menempatkan tubuhnya di berbagai posisi pada setiap gerak dalam 

ruang. 

2. Keindahan pada aspek wirasa, pada dasarnya menyangkut penjiwaan atau 

kemampuan penari di dalam mengungkapkan rasa emosi yang sesuai 

dengan isi atau tema atau karakter dari tarian tersebut. 

3. Aspek wirama akan terungkap jika penari memiliki ketajaman rasa atau 

peka irama yang luluh menyatu dengan setiap ungkapan geraknya. 

4. Aspek harmoni, pada dasarnya lebih menekankan pada interelasi yang 

menyeluruh dari tarian yang dibawakan penari. Dengan lain kata, 

penilaiannya adalah pada harmoni atau keselarasan antara kemampuan 

wiraga, wirasa, wirama. Begitu pula dengan harmoni antara penari dengan 

tarian yang dibawakannya, dengan unsur seni pendukung seperti kostum 

dan rias. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seni tari merupakan 

suatu kesenian yang mengandung ungkapan keindahan yang terjelma dalam 

bentuk gerakan yang teratur sesuai dengan irama yang mengiringinya, dan 

gerakannya pun mengandung unsur-unsur wiraga, wirama, wirasa dan harmoni. 

2) Fungsi Tari 

Fungsi seni tari dalam kehidupan manusia, setidaknya secara garis besar 

dikelompokkan menjadi tiga macam Firda (2017:62), antara lain : 

1. Tari sebagai sarana upacara ritual 

Upacara merupakan suatu tindakan atau serangkaian tindikan yang dilakukan 

menurut adat kebiasaan atau keagamaan yang menandai kesakralan atau 
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kehidmatan  suatu peristiwa. Serangkaian tindakan tersebut dilakukan berulang-

ulang, dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, alam, lingkungan, serta 

“penguasanya”. Dilingkungan masyarakat yang masih kental atau adat istiadatnya, 

seni pertunjukan (tari) mempunyai fungsi ritual yang sakral. 

2. Tari sebagai hiburan 

Seni tari sebagai sarana hiburan digunakan dalam rangka memeriahkan 

suasana pesta hari perkawinan, khitanan, syukuran, peringatan hari-hari besar 

nasional, peresmian-peresmian gedung, dan lain sebagainya. Seni tari dalam 

acara-acara tersebut, sebagai ungkapan rasa senang dan bersyukur, yang 

diharapkan disisi lain juga menjadi ajang hiburan buat masyarakat pada 

umumnya. 

3. Tari sebagai tontonan 

Tari tontonan atau disebut juga dengan tari pertunjukkan, dalam 

pelaksanaannya disajikan khusus untuk dinikmati. Tari yang berfungsi sebagai 

tontonan ini dapat diamati pada pertunjukan tari untuk kemasan pariwisata, untuk 

penyambutan tamu-tamu penting atau tamu pejabat, dan untuk festival seni. 

Pertunjukkan tari yang dipergunakan pada acara-acara tersebut, penggarapannya 

sudah dikemas dan dipersiapkan menjadi sebuah tari bentuk yangtelah melewati 

suatu proses penataan, baik gerak tarinya maupun musik iringannya sesuai dengan 

kaidah-kaidah artistiknya. 

3) Bentuk-bentuk Tarian 

Indonesia terdapat dua bentuk seni tari, yaitu: seni tari tradisional dan seni 

tari non tradisional. Kedua bentuk tari tersebut hidup berdampingan serta saling 

mempengaruhi Saragih (2001:5). 
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1. Seni Tari Tradisional 

Seni tari tradisional adalah bentuk seni tari yang dirasakan sebagai milik 

masyarakat tertentu. Banyak seni tari telah berkembang sejak beberapa generasi 

serta telah mengalami penggarapan berdasarkan cita rasa pendukungnya. Seni tari 

tradisional terdiri dari : 

a. Seni tari rakyat, yaitu suatu bentuk tarian tradisional yang mempunyai 

ciri-ciri sederhana, akrab, dan mudah menyesuaikan dengan lingkungan. 

b. Seni tari klasik, yaitu suatu bentuk tarian tradisional yang telah digarap 

kembali secara mantap, bermutu tinggi dan bersifat lestari. 

Pada dasarnya tari tradisional adalah keindahan atau estetika dari para 

nenek moyang menjelma dalam bentuk-bentuk gerak yang teratur yang 

berkembang turun temurun. Tarian tradisional sendiri mempunyai empat unsur, 

yaitu tradisi, ungkapan, keindahan dan gerak berirama. 

2. Seni Tari Nontradisional 

Seni tari nontradisional adalah bentuk seni tari yang penggarapannya 

didasarkan pada cita rasa karsa di kalangan penduduknya. Seni tari tradisional 

terdiri dari : 

a. Seni tari modern, yaitu bentuk tari ciptaan baru yang penyajiannya tidak 

di dasarkan pada pola konvensional. Merupakan hasil pembaharuan 

(inovasi) akibat pengaruh dari luar yang dapat diterima oleh sebagian 

masyarakat lingkungannya. 

b. Seni tari konteporer, yaitu bentu seni tari mutahir yang penyajiannya 

menyimpang dari pola konvensional. Pendukungnya dalam hal ini sangat 

terbatas. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bentuk-bentuk tarian 

dibagi menjadi tarian tradisional yang merupakan bentuk seni tari yang dirasakan 

sebagai milik masyarakat tertentu, dan seni nontradisional merupakan bentuk seni 

tari yang penggarapannya didasarkan pada cita rasa karsa di kalangan 

penduduknya. 

2.1.4 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

1) Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk 

menggantikan kata “Anak Luar Biasa” (ALB) yang menandakan adanya kelainan 

khusus Delphie (2016:1). Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik 

yang berbeda antara satu dan lainnya. Anak luar biasa adalah anak yang tingkat 

perkembangannya menyimpang dari tingkat perkembangan anak sebayanya baik 

dalam aspek fisik, mental, sosial dan emosional, serta karena penyimpang itu sulit 

mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khasnya dalam sistem 

pendidikan yang konvensional Hidayat (Apriyanto, 2012:28). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan 

khusus merupakan anak luar biasa yang mempunyai kelainan khusus dan tingkat 

perkembangannya menyimpang dari tingkat perkembangan anak sebayanya baik 

dalam aspek fisik, mental, sosial dan emosional, serta karena penyimpangan itu 

sulit mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khasnya dalam sistem 

pendidikan yang konvensional. 
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2) Macam-macam Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Di negara Indonesia, anak berkebutuhan khusus yang mempunyai 

gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain sebagai berikut 

(Delphie, 2006:2) : 

1. Anak dengan hendaya pendengaran dan bicara (tunarunguuu wicara), 

pada umumnya mereka mempunyai hembatan pendengaran dan 

kesulitan melakukan komunikasi secara lisan dengan orang lain. 

2. Anak yang mengalami hendaya (impairment) penglihatan (tunanetra), 

khususnya anak buta (totally blind), tidak dapat menggunakan indera 

penglihatannya untuk mengikuti segala kegiatan belajar maupun 

kehidupan sehari-hari. 

3. Anak dengan hendaya perkembangan kemampuan (tunagrahita), 

memiliki problema belajar yang disebabkan adanya hambatan 

perkembangan inteligensi, mental, emosi, sosial, dan fisik. 

4. Anak dengan hendaya kondisi fisik atau motorik (tunadaksa). Secara 

medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, 

persendian, dan syaraf penggerak otot-otot tubuhnya. 

5. Anak dengan hendaya perilaku maladjustment. Anak yang berperilaku 

maladjustment sering disebut dengan anaktunalaras. 

6. Anak dengan hendaya autism (autistic chidren). Anak autistik 

mempunyai kelainan ketidakmampuan berbahasa. Hal ini di akibatkan 

oleh adanya cedera pada otak. 
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7. Anak dengan hendaya hiperaktif (attention deficit disorder with 

hyperactive). Hyperaktif bukan merupakan penyakit tetapi suatu gejala 

atau symptoms. 

8. Anak dengan hendaya belajar (learning disability atau specific learning 

disability). Istilah specific learning disability ditunjukan pada siswa 

yang mempunyai prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu, 

seperti membaca, menulis, dan kemampuan matematika. 

9. Anak dengan hedaya kelainan perkembangan ganda (multi 

handicapped and developmentally disabled children). Mereka sering 

disebut dengan istilah tunaganda yang mempunyai kelainan 

perkembangan mencakup hambatan-hambatan perkembangan 

neurologis. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan macam-macam anak 

berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia yaitu meliputi tunarunguuu, 

tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, hiperaktif, kesulitan belajar, 

dan tunaganda. 

2.1.5 Tunarunguuu 

1. Pengertian Tunarunguuu 

Anak tunarunguuu adalah seorang anak yang mengalami kerusakan pada 

salah satu atau lebih pada organ telinga luar, organ telinga bgian tengah, dan 

organ telinga bagian dalam sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik Arifin (2015). 

Pengertian tersebut juga didukung oleh Effendi (2006) yang mengatakan 

bahwa seorang anak dikatakan tunarunguuu apabila mengalami kerusakan organ 
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telinga. Kerusakan organ ini bisa karena sebuah kecelakaan atau tidak diketahui 

sebabnya. 

Tunarunguuu merupakan suatu keadaan di mana seorang anak kehilangan 

sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai 

fungsional di dalam kehidupan sehari-hari Somantri (2007). 

Berdasarkan para ahli disampaikan bahwa tunarunguuu adalah suatu 

kerusakan pada organ pendengaran seseorang yang menyebabkan mereka 

kehilangan nilai fungsional pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan 

pendengaran ini bisa disebabkan karena kecelakaan, bawaan, atau tidak diketahui 

sebabnya. 

2. Klasifikasi Ketunarunguuuan 

a. Berdasarkan Satuan Bunyi Desibel (dB) 

Berdasarkan kriteria International Standard Organization (ISO) klasifikasi 

gangguan anak tunarunguuu dapat dibedakan menjadi 6 kategori. Penjabaran 

kategori tingkat pendengaran dan intensitas bunyi dapat dilihat pada tabel 2.2 

Tabel 2.2 Klasifikasi Gangguan Tunarunguuu dan Satuan Bunyi Disabel 

(dB) 

Intensitas Bunyi (dB) Tingkat Pendengaran 

0-20 Db Normal 

20-30Db Slight Losses 

30-40dB Mild Losses 

40-60 Db Moderate Losses 

60-75 dB Sevare Losses 

≥ 75 dB Profoundly Losses 

 

Batasan Pembahasan anak tunarunguuu yang akan peneliti teliti ialah anak 

tunarunguuu kategori Savare Losses dan Profoundly Losses. Sevare Losses ialah 

mereka yang mengalami kesulitan untuk membedakan suara, tidak memiliki 
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kesadaran bahwa benda-benda disekitarnya memiliki getaran suara, dan 

membutuhkan pelayanan khusus untuk belajar berbicara dan berbahasa. 

Profoundly Losses merupakan tingkatan pendengaran yang paling parah 

sehingga anak tunarunguuu hanya dapat mendengar dengan suara keras dalam 

jarak 2,54 cm. Selain itu mereka juga tidak menyadari bunyi-bunyian di 

sekitarnya. Mereka juga tidak mampu menangkap pesan walaupun menggunakan 

pengeras suara sehingga mereka membutuhkan latihan khusus agar bisa 

berkomunikasi. 

b. Berdasarkan Letak Kerusakan Organ Pendengaran 

Kategori anak tunarunguuu berdasarkan letak kerusakan  organ pendengaran 

dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunarunguuu kondutif, tunarunguuu peresif,dan 

tunarunguuu campuran. Tunarunguuu kondutif merupakan kondisi anak-anak 

yang mengalami kerusakan pada liang telinga, selaput gendang, dinding labirin, 

dan tiga tulang pendengaran. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi untuk 

menghantarkan suara sehingga seseorang bisa mendengar. 

Tunarunguuu Perseptif merupakan gangguan pendengaran yang terjadi 

karena rusaknya organ-organ pendengaran yang terdapat pada telinga bagian 

dalam. Keadaan ini terjadi karena rumah siput serabut saraf pendengaran dan corti 

yang mengubah ransang mekanis menjadi elektris tidak diteruskan ke otak. 

Sedangkan Tunarunguuu Campuran adalah suatu keadaan di mana kerusakan 

organ terjadi pada organ telinga yang berfungsi sebagai penghantar dan penerima 

rangsang. 
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c. Berdasarkan waktu terjadinya ketunarunguuuan 

Berdasarkan waktu terjadinya, ketunarunguuuan dibagi menjadi dua jenis 

yaitu tuli bawaan (Deafness conginetal) dan tuli fungsional (Deafness 

Fungtional). Tuli bawaan merupakan ketunarunguuuan yang terjadi saat bayi 

dilahirkan. Hal ini disebabkan oleh hereditas atau faktor lainnya yang terjadi 

selama ibu mengandung. Sedangkan tuli fungsional merupakan hilangnya 

pendengaran seorang anak tetapi tidak ditemukan adanya disfungsi organik. 

3. Penyebab Ketunarunguuuan 

Sebagian besar ketunarunguuuan pada anak-anak terjadi sebelum mereka 

mengenal bahasa. Hal ini menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam 

perkembangan bahasa. Adapun beberapa penyebab seorang anak mengalami 

ketunarunguuuan yaitu prenatal, neonatal, dan post natal. 

Pertama, penyebab prenatal merupakan penyebab yang diperkirakan 

terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan ibu. Beberapa penyebab 

ketunarunguuuan yang terjadi saat masa prenatal adalah heredatas atau keturunan, 

maternal rubella, pemakaian antibiotik yang berlebihan, dan Texoemia. Kedua, 

penyebab neonatal merupakan penyebab yang muncul saat seorang bayi 

dilahirkan. Beberapa penyebabnya adalah kelahiran premature, faktor resus, dan 

tang verlossing. Ketiga, penyebab ketunarunguuuan yang terjadi setelah proses 

melahirkan (posnatal) adalah meningitis cebralis, infeksi, dan media kronis. 

2.1.6 Bahasa Isyarat 

Bahasa isyarat adalah bahasa yang di perlambangkan. Bahasa isyarat 

menggunaka isyarat jari, tangan, kepala, badan dan sebagainya, yang khusus 
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diciptakan untuk anak tunarunguuu (Pradikja, 2017). Berikut adalah bahasa 

gambaran bahasa isyarat bahasa Indonesia (SIBI) A-Z. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) A-Z 

 (Hendra, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) angka  

(Hendra, 2017) 
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2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya. Ada tiga 

penelitian yang diambil sebagai kajian yang dipertimbangkan untuk penelitian ini. 

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh B.Suhartini (2011) yang berjudul 

“Merangsang motorik kasar anak tunarunguu kelas dasar sekolah luar biasa 

melalui permainan”. Pada penelitian yang dilakukan tersebut adalah meerangsang 

motorik kasar anak tunarunguu dengan menerapkan permainan hijau hitam dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani di SDLB dengan memodifikasinya. Tujuan dari 

permainan ini ialah merangsang motorik kasar anak tunarunguuu sehingga dapat 

berkembang dengan baik. Kevalidan permainan ini valid dan layak digunakan di 

SDLB B dalam proses pembelajaran. 

Penelitian releven yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Dudi 

Gunawan pada tahun 2013 di SLB Kasih Ibu Kota Bandung dengan judul 

“Pengembangan Keterampilan Gerak Dasar Motorik Kasar Melalui Pembelajaran 

Seni Tri Kipas pada Anak Tunarunguu”. Penelitian ini Dudi mengembangkan 

keterampilan gerak lokomotor dan non lokomotor anak tunarunguu melalui tari 

Kipas. Metode yang digunakan adalah eksperimen pada single subject research. 

Uji validasinya adalah valid, uji kepraktikannya dapat dikatakan sangat praktis 

dan uji kevektivannya dikatakan evektif dan layak digunakan dalam proses 

pembelajran. Hasil pengembangan dari penelitian yang dilaksanakan 4 sesi ini 

presentasenya adalah baseline tertinggi dari skor perkembangan gerak motoric 

adalah 63% dan baseline terendah ialah 40%. 

Penelitian yang relevan yang ketiga adalah penelitian yang dikukan oleh Desi 

Wijayanti pada tahun 2015 dengan judul “Penegmbangan Kepercayaan diri 
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Menari Anak Tunarunguu Di SDLB Dena Upakara Wonosobo Melalui 

Pembelajaran Tari Hangruwat”. Persamaan Penelitian ini adalah sama meneliti 

anak tunarunguu melalui pembelajaran seni tari pada tingkat sekolah dasar luar 

biasa, sedangkan perbedaannya adalah yang di kembangkan mengembangkan 

kepercayaan diri anak dalam menari. Hasil dari penelitian ini sendiri dapat dilihat 

melaui 3 aspek yaitu kognitif afektif dan psikomotor. Aspek kofnitif anak mampu 

mengingat dan menghafal tarian, afektif dilihat dari tingkah lagu anak terhadap 

guru memperhatikan dan sikap anak kepada temannya, aspek psikomotorik dapat 

dilihat dari kemampuan peserta didik menirukan gerakan yang telah diajarkan. 

Dari ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan tentang penelitian 

pengembangan yang akan dilaksanakan yakni kesamaan dalam pengembangan 

gerak motorik kasar dan subject yang di gunakan sama yaitu siswa tunarunguu. 

Sedangkan untuk perbedaannya adalah terletak pada teknik yang digunakan pada 

penelitian releven yang pertama menggunakan permainan dan pada yang kedua 

menggunakan tari kipas dan perbedaan pada penelitian ketiga yaitu aspek yang 

dikembangkan yaitu kepercayaan diri.  

Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan 

No 
Judul penelitian yang 

releven 
Persamaan Perbedaan Hasil 

1.  Merangsang motorik 

kasar anak 

tunarunguu kelas 

dasar sekolah luar 

biasa melalui 

permainan 

(B.Suhartini, 2011) 

1. Meneliti gerak 

motorik kasar 

2. Menggunakan objek 

anak tunarunguu 

Teknik yang di 

gunakan yaitu 

permainan 

Hasil yang di 

dapat dari 

penelitian ini anak 

dapat terangsang 

sedikit demi 

sedikit sehingga 

gerak motorik 

anak berkembang 

maksimal 

2. Pengembangan 

Keterampilan Gerak 

Dasar Motorik Kasar 

Melalui 

Pembelajaran Seni 

1. Mengembangkan 

gerak motorik kasar 

2. Menggunakan 

objek anak 

tunarunguu 

Hanya 

menggunakan 

single objek  

Hasil dari 

penelitian ini 

memberikan 

pengaruh 

segnifikan 
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Tari Kipas pada 

Anak Tunarunguu 

(Dudi Gunawan, 

2013) 

terhadap gerak 

motorik kasar 

anak tunarunguu 

dalam aspek 

gerak lokomotor, 

nonlokomotor dan 

manipulative 

3.  Pengembangan 

Kepercayaan Diri 

Menari Anak 

Tunarunguu Di 

SDLB B Dena 

Upakara Wonosobo 

Melalui 

Pembelajaran Tari 

Hangruat. 

(Wijayanti, 2015) 

1. Menggunaka objek 

anak tunarunguu 

tingkat SD 

2. Pengembangan 

melalui 

Pembelajaran Tari 

1. Mengembang

kan 

kepercayaan 

diri anak 

2. Tari yang 

digunakan 

tari 

Hangruwat 

1. Kognitif : 

kemampuan 

anak 

mengingat 

dan 

menghafal 

tarian 

2. Afektif : sikap 

anak terhadap 

guru 

3. Psikomotorik 

:menirukan 

gerakan yang 

diajarkan 
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2.3 Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal 

1. Guru menggunakan media

yang menarik dalam

pembelajaran seni tari

2. Gerakan mempengaruhi gerak

motorik kasar anak tunarunguu

3. Sarana prasarana di sekolah

memadai

Kondisi Lapangan 

1. Media yang digunakan

guru kurang menarik

2. Gerakan tari sudah

mempengaruhi gerak

motorik anak tunarunguu

3. Sarana prasarana kurang

memadai

Permasalahan 

Peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran seni tari 

sehingga anak tidak maksimal dalam menari sehingga 

mempengaruho perkembangan gerak motorik kasar anak 

Dari permasalahan peneliti memberikan solusi produk 

media audiovisual berupa video tari yang untuk 

meningkatkan gerak motorik kasar anak tunarunguu 

Validasi 

1. Ahli model pembelajaran

2. Ahli Pembelajaran

Implementasi 

Menguji cobakan produk 

dalam skala kelas kecil 

pada anak tunarunguu 

berdasarkan hasil validasi 

dari ahli media dan 

pembelajaran sehingga 

tercipta produk video tari 

berserta buku panduan 

untuk anak tunarunguu

PENGEMBANGAN GERAK DASAR MOTORIK KASAR 

MELALUI PEMBELAJARAN SENI TARI ONGKEK MANIS 


