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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Bab ini menguraikan beberapa landasan teori yang terkait dengan 

penelitian Analisis Keterlaksanaan Program Pendidikan Jasmani Adaptif bagi 

Anak Tunagrahita di SDN Tlekung 1 Kota Batu. 

2.1.1 Pendidikan Jasmani 

Sekolah dasar merupakan suatu jenjang pendidikan yang paling penting 

keberadaannya. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus dimulai di 

sekolah dasar. Pada tingkat sekolah dasar, anak didik dibekali dengan kemampuan 

dasar dan keterampilan dasar agar mampu mengantisipasi permasalahan dalam 

kehidupannya sehari-hari, termasuk keterampilan gerak, serta keterampilan hidup 

lainnya 

Keberhasilan anak-anak di dalam belajar keterampilan gerak, ditentukan 

oleh faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan 

pada diri anak. Salah satu usaha untuk mewujudkan keberhasilan anak di dalam 

belajar keterampilan gerak adalah melalui program pendidikan jasmani di sekolah. 

Program pendidikan jasmani yang diselenggarakan di sekolah dasar melalui 

berbagai bentuk gerakan, memberikan wadah bagi anak-anak untuk 

mengembangkan kemampuan pengetahuan, nilai dan sikapnya.  

Salah satu masalah utama dalam pendidikan jasmani ialah belum 

efektifnya pengajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, di antaranya ialah terbatasnya kemampuan guru pendidikan 
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jasmani dan terbatasnya sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung proses 

pengajaran pendidikan jasmani. 

Kualitas guru pendidikan jasmani yang ada pada sekolah dasar dan 

lanjutan pada umumnya kurang memadai. Tampak pendidikan jasmani belum 

berhasil mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak secara menyeluruh 

baik fisik mental maupun intelektual (Kantor Menpora, 1983). Kebanyakan guru 

pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah bukan guru khusus yang mempunyai 

kompetensi dan pengalaman yang terbatas dalam bidang pendidikan jasmani. 

Mereka kebanyakan adalah guru kelas yang harus mampu mengajar berbagai mata 

pelajaran yang salah satunya adalah pendidikan jasmani. 

Untuk itu, kebutuhan akan modifikasi olahraga sebagai suatu pendekatan 

alternatif dalam mengajar pendidikan jasmani perlu dilakukan. Guru harus 

memiliki kemampuan untuk melakukan modifikasi keterampilan yang hendak 

diajarkan agar sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dengan demikian 

program pendidikan jasmani yang diterapkan di sekolah dasar dapat dijadikan 

salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan (Samsudin, 2008:11). 

2.1.1.1 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Kurikulum pendidikan jasmani telah mengalami perubahan nama mata 

pelajaran dan substansinya, mulai dengan istilah Pendidikan Jasmani, Olahraga 

Kesehatan, Penjaskes, Penjas, dan terakhir Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan. Pergantian nama kurikulum pendidikan jasmani berkonsekuensi pada 

perubahan berbagai infra struktur pembelajaran mulai dari penentuan tujuan, 

penentuan isi, proses (strategi dan pendekatan) serta evaluasinya. Tujuan 

pendidikan jasmani menurut Samsudin (2008) yaitu: 
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a. Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam 

pendidikan jasmani. 

b. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial 

dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan agama. 

c. Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

d. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, 

percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

e. Mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik secara strategi 

berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas 

ritmis, akuatik (aktivitas air), dan pendidikan luar kelas (outdoor education). 

f. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani. 

g. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan 

orang lain. 

h. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk 

mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat. 

i. Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. 

Surachmad (1980) mengemukakan bahwa untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran dengan baik dan lancar, maka guru pendidikan jasmani harus betul-

betul mengetahui interaksi edukatif berikut ini : 

a. Keadaan anak (jenis kelamin, atau kemampuan anak, karakteristik pertumbuhan 

dan perkembangan anak). 
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b. Penentuan bahan pelajaran yang tepat. 

c. Tempat pelaksanaan (kolam renang, bangsal senam, atau lapangan terbuka). 

d. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran (rasa sosial, kemampuan 

motorik). 

e. Keterampilan motorik, afektif atau kognitif. 

f. Tersedianya alat pembelajaran. 

g. Penentu pembelajaran dan metode penyampaian (bentuk metode penyampaian : 

bermain, ceritera, gerak dan lagu, meniru, lomba, tugas, komando, latihan, dan 

modifikasi). 

h. Ada penilaian hasil interaksi. 

Pencapaian pembelajaran akan lancar dan berhasil bila interaksi edukatif  di 

atas saling berkait antara satu butir dengan butir yang lain. 

2.1.1.2 Bidang-Bidang dalam Pendidikan Jasmani 

Dengan pedoman pada teori para ahli, maka bidang kegiatan pendidikan 

jasmani ditentukan sebagai berikut : 

1. Pendidikan 

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui gerak manusia. Akibat 

dari hal tersebut, maka pembelajaran pendidikan jasmani harus mampu 

mengembangkan seluruh aspek pribadi manusia, dan harus berpegang teguh 

kepada norma-norma pendidikan. Dasar-dasar pendidikan jasmani merupakan 

pegangan pelaksanaan tugas. 
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2. Belajar Motorik 

Dalam belajar gerak harus ada pengertian didaktif dan pengembangan 

kemampuan motorik. Hal ini merupakan kemampuan gerak dengan tahapan gerak 

dari gerak refleks, gerak kasar, gerak halus, gerak sempurna, dan dasar gerak 

berolahraga atau ketrampilan motorik. 

3. Sejarah Perkembangan Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

Untuk mengetahui perkembangan, perbandingan, dan tak kalah pentingnya, 

ke depan manusia Indonesia dapat menentukan arah pembaharuan pendidikan 

jasmani dan olahraga. 

4. Kesehatan dan Kebugaran 

Kesehatan dan kebugaran ini khusus diarahkan terhadap pembiasaan hidup 

sehat dan bugar bagi anak didik. 

5. Penelitian 

Bidang-bidang yang dapat diteliti, yang akan diteliti, dan yang harus diteliti, 

sebaiknya dapat ditentukan agar dapat menentukan teori-teori baru, mengkaji teori 

yang telah ada, atau memperkuat teori yang telah ada. 

6. Rekreasi Pendidikan 

Rekreasi pun sama dengan kesehatan dan kebugaran yang bertujuan untuk 

pembiasaan agar mampu mengadakan rekreasi (Sukintaka, 2004:36) 

 

2.1.2 Pendidikan Jasmani Adaptif 

2.1.2.1 Pengertian Pendidikan Jasmani Adaptif 

Adaptif merupakan kata dari bahasa inggris “adapt” yang mempunyai arti 

“menyesuaikan dengan”, maka pembelajaran adaptif bagi anak berkebutuhan 
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khusus merupakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi siswa. 

Artinya, yang menyesuaikan adalah pembelajaran itu sendiri, baik metode, 

alat/media pembelajaran, dan lingkungan belajar, bukan siswanya. Hosni (2003) 

menyebutkan bahwa pembelajaran adaptif merupakan pembelajaran biasa yang 

dimodifikasi dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipelajarai, 

dilaksanakan dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus 

(Melinda, 2013). 

Meimulyani dan Tiswara (2013) menjelaskan secara mendasar pendidikan 

jasmani adaptif adalah sama dengan pendidikan jasmani biasa. Pendidikan 

jasmani merupakan salah satu aspek dari seluruh proses pendidikan secara 

keseluruhan. Sedangkan 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 

sensorik, keterbatasan dalam kemampuan belajar. Sebagian ABK bermasalah 

dalam interaksi sosial dan tingkah laku. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa 

peranan pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) sangat besar 

dan akan mampu mengembangkan dan mengkoreksi kelainan dan keterbatasan 

tersebut.  

Pendidikan Jasmani Adaptif merupakan pendidikan jasmani yang diadaptasi 

dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, jenis kelainan dan tingkat kemampuan 

ABK dan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan 

Pendidikan bagi ABK. Pendidikan jasmani adaptif dapat membantu ABK 



13 

 

 

melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan siswa memiliki 

harga diri. Perasaan ini akan membawa siswa berperilaku dan bersikap sebagai 

subjek bukan sebagai objek lingkungan. 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adaptif merupakan proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara 

sistematik bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromoskuler, 

perseptual, kognitif, sosial dan emosional. 

2.1.2.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Adaptif 

Abdoellah dalam Meimulyani dan Tiswara (2013) memerinci tujuan 

pendidikan jasmani adaptif bagi ABK sebagai berikut : 

1) Untuk menolong siswa mengkoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. 

2) untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi apapun yang 

memperburuk keadaannya melalui penjas tertentu. 

3) Untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari dan berpartisipasi 

dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani, waktu luang yang 

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. 

6) Untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam olahraga yang 

dapat diminatinya sebagai penonton. 
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2.1.2.3 Modifikasi dalam Pendidikan Jasmani Adaptif 

Seorang PDBK yang satu dengan yang lain, kebutuhan aspek yang 

dimodifikasi tidak sama. ABK yang satu mungkin membutuhkan modifikasi 

tempat dan area bermainnya. ABK yang lain mungkin membutuhkan modifikasi 

alat yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Tetapi mungkin yang lain lagi 

disamping membutuhkan modifikasi area bermainnya juga membutuhkan 

modifikasi alat dan aturan mainnya. 

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ABK dalam pendidikan jasmani, 

para guru harus melakukan modifikasi dan penyesuaian-penyesuaian terutama 

mengenai sifat-sifat (perilaku) yang berkaitan dengan suasana dan kondisi yang 

dihadapi dalam pembelajaran. Jenis dan taraf modifikasi yang dilakukan, dapat 

bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan, keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki ABK. 

Faktor-faktor yang perlu dimodifikasi dan disesuaikan para guru dalam 

upaya meningkatkan dengan ABK adalah sebagai berikut: 

a) Penyederhanaan penggunaan kata 

Kata yang digunakan sedapat mungkin disederhanakan sehingga lebih 

mudah dan cepat dimengerti oleh anak. 

b) Gunakan bahasa yang bermakna tunggal 

Dalam memberikan intruksi kepada ABK harus menggunakan kata-kata 

yang bermakna tunggal, terutama kata-kata yang menggunakan gerak atau 

tindakan. 
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c) Membuat konsep yang konkret 

Membuat gambaran lingkaran di tanah atau di lantai merupakan contoh 

permainan yang disenangi oleh ABK. Baginya, penggunaan kata-kata dalam 

menjelaskan sesuatu kegiatan jangan diubah-ubah atau diganti. Artinya guru 

harus konsisten dalam menggunakan kata-kata sehingga mudah dipahami 

makna yang terkandung dalam kata-kata yang pernah didengar dan tersimpan 

dalam memorinya (Meimulyani dan Tiswara, 2013:28) 

2.1.2.4 Pemilihan Materi dan Faktor Pertimbangan 

Pengulangan dan perbaikan-perbaikan pendidikan jasmani adaptif 

merupakan bagian rutin dari pengajaran adaptif. Karena itu, materi pembelajaran 

harus diselidiki secermat mungkin, sehingga terhindar dari cedera otot atau sendi. 

Pemilihan materi yang tepat, juga membantu dalam perbaikan penyimpangan 

postur tubuh, meningkatkan kekuatan otot, kelincahan, kelenturan, dan 

meningkatkan kebugaran jasmani (Meimulyani dan Tiswara, 2013:29) 

Setiap ABK mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan 

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

diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kebutuhan ABK. 

Menurut Tarigan dalam bahan ajar penjas adaptif (2002) mengemukakan 

ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jenis dan materi 

pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu: 

1. Pelajari rekomendasi dan diagnosis dokter yang menanganinya. 

2. Temukan faktor dan kelemahan-kelemahan ABK berdasarkan hasil tes 

pendidikan jasmani. 

3. Olahraga kesenangan apa yang paling diminati ABK.  
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2.1.2.5 Ciri Program Pengajaran Pendidikan Jasmani Adaptif 

Sifat program pengajaran pendidikan jasmani adaptif memiliki ciri khusus 

yang menyebabkan nama pendidikan jasmani ditambah dengan kata adaptif. 

Adapun ciri tersebut adalah : 

1) Program pengajaran penjas adaptif disesuaikan dengan jenis dan karakteristik 

kelainan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa yang berkelainan berpartisipasi dengan aman, sukses, dan memperoleh 

kepuasan. Misalnya bagi siswa yang memakai kursi roda satu tim dengan yang 

normal dalam bermain basket, ia akan dapat berpartisipasi dengan sukses 

dalam kegiatan tersebut bila aturan yang dikenakan kepada siswa yang berkursi 

roda dimodifikasi. Demikian dengan kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu 

pendidikan jasmani adaptif akan dapat membantu dan menolong siswa 

memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. 

2) Program pengajaran penjas adaptif harus dapat membantu dan mengkoreksi 

kelainan yang disandang oleh siswa. Kelainan pada ABK bisa terjadi pada 

kelainan fungsi postur, sikap tubuh dan pada mekanika tubuh. Program 

pengajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat membantu siswa 

melindungi diri sendiri dari kondisi yang memperburuk keadaan. 

3) Program pengajaran penjas adaptrif harus dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan jasmani individu ABK. Pendidikan jasmani adaptif 

mengacu pada suatu program kesegaran jasmani yang progresif, selalu 

berkembang dan atau latihan otot-otot besar. Apabila program pendidikan 

jasmani adaptif dapat mewujudkan hal tersebut di atas, maka pendidikan 

jasmani adaptif dapat membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan 
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mengembangkan perasaan siswa memiliki harga diri (Meimulyani dan 

Tiswara, 2013:25). 

2.1.2.6 Program Pembelajaran Adaptif 

  Pembelajaran adaptif bagi ABK hakekatnya adalah pendidikan khusus 

karena pendidikan yang memberikan layanan secara khusus. Dalam 

pembelajaran adaptif bagi ABK harus dirancang tentang pengelolaan kelas, 

program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

Perancangan pembelajaran harus dimulai dengan pengembangan kurikulum 

yang sesuai dengan hasil asesmen dan kebutuhan belajar peserta didik. 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan 

pendidikan yang didalamnya mencakup pengaturan tentang tujuan, isi, proses, 

serta evaluasi. 

  Menurut Hallahan dan Kauffman (2006), strategi pengajaran dan 

kurikulum yang ada perlu diperhatikan dalam membantu partisipasi peserta 

didik berkebutuhan khusus dalam lingkungan sekolah reguler (perlu ada 

strategi pengajaran tertentu dalam rangka menunjang keberhasilan peserta 

didik berkebutuhan khusus di dalam kelas reguler). Untuk melakukan 

penyesuaian dan pengembangan kurikulum dalam program inklusif harus 

mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain 

sebagai berikut:  

 1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya: 

  a. Pasal 12 ayat (1.b) : setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 

    berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuannya.  
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b. Pasal 36 ayat (2) : kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi daerah, serta peserta didik. 

    2) Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

     khususnya : 

a. Pasal 1 ayat (13) : Kurikulum adalah seperangkat rencana dan   

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

b. Pasal 1 ayat (15) : kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah 

kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan. 

 Peserta didik memiliki perbedaan individu, namun terdapat toleransi 

sejauh mana pembelajaran itu diperlukan adaptasi. Adaptasi pembelajaran adalah 

sebuah usaha menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar peserta 

didik, bukan peserta didik dengan pembelajaran, oleh karena itu beberapa hal 

yang perlu diperhatikan komponen pembelajaran yang harus diadaptasikan 

diantaranya materi, metode, alat peraga, media dan penilaian. 

1. Penyesuaian Kurikulum 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran tentunya tidak lepas dari kurikulum, 

karena kurikulum merupakan sumber dalam pembelajaran, namun demikian 

kurikulum perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. Adaptasi kurikulum diawali dengan asesmen, kemudian melakukan analisis 
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standar kompetensi dan kompetensi dasar selanjutnya dilakukan penyelarasan 

kurikulum dengan hasil asesmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kurikulum yang Mengakomodasi Kebutuhan dan Kemampuan 

Peserta Didik 

 

Adaptasi kurikulum dilakukan melalui lima cara yaitu: 

a. Eskalasi artinya melakukan pengayaan dan percepatan program bagi anak yang 

memiliki kemampuan di atas rata-rata. 

b. Duplikasi artinya mengambil seluruh materi dan strategi pembelajaran pada 

anak normal ke dalam pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus tanpa 

melakukan perubahan, penambaha, dan pengurangan apapun. 

KURIKULUM 

FLEKSIBEL 

Kurikulum yang mengakomodasi 

kebutuhan dan kemampuan peserta 

didik sesuai dengan bakat, minat dan 

potensinya. 

Penilaian mengacu pada kurikulum 

yang bersangkutan (standart dan di 

atas standar, dan di bawah standar). 

 Eskalasi 

 Duplikasi 

 Modifikasi 

 Substitusi 

 Omisi 

Pembelajaran 

mempertimbangkan 

prinsip pembelajaran 

yang disesuaikan 

dengan karakteristik 

peserta didik. 
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c. Modifikasi terhadap materi, media dan strategi pembelajaran yaitu sebagian 

atau keseluruhan materi, media, prosedur dan strategi pembelajaran yang 

dipergunakan pada anak normal di adaptasi sesuai dengan karakteristik anak. 

d. Substitusi, yaitu mengganti materi, media dan strategi pembelajaran yang 

berlaku pada pembelajaran anak normal, bahkan mengganti mata pelajaran 

tertentu, misalnya mata pelajaran menggambar untuk anak tunanetra diganti 

dengan apresiasi seni suara atau sastra. 

e. Omisi, yaitu penghilangan materi tertentu yang berlaku pada anak normal. Hal 

tersebut dilakukan apabila ketiga prinsip di atas sudah tidak dapat dilakukan. 

Namun prinsip ini jarang dilakukan oleh sebagian besar pendidik dengan 

pertimbangan sesulit apapun semua materi tetap diberikan tetapi menurunkan 

target daya serap pembelajaran. 

2. Penilaian 

 Dalam pengelolaan pembelajaran terdapat tiga tahapan pengelolaan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang satu sama lain saling terkait dan 

saling mendukung artinya proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan agar pembelajaran menjadi efektif dan untuk mengukur hasil belajar 

maka harus dilakukan penilaian. Penilaian adalah proses pengambilan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (PP. 

No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 angka 17). 

 Penilaian hasil belajar dilakukan sesuai dengan adaptasi kurikulum 

dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu mereka yang menggunakan kurikulum 

standar, kurikulum di atas standar dan kurikulum di bawah standar. Dalam 

melakukan penilaian, guru melakukan adaptasi penilaian baik dalam bentuk tes, 
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cara, materi dan waktu, artinya bahwa penilaian harus berdasarkan kebutuhan 

peserta didik. Peserta didik yang mengalami hambatan intelektual akan 

mendapatkan nilai rendah dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki 

intelektual rata-rata, namun dengan mengadaptasi materi, indikator dan penilaian 

maka mereka berhak untuk mendapatkan nilai baik. Laporan hasil belajar anak 

berkebutuhan khusus juga harus disertakan pula laporan perkembangan yang 

berkaitan dengan perkembangan pengetahuan, emosi, sosial dan mental (Melinda, 

2013). 

 

2.1.3 Tunagrahita 

2.1.3.1 Pengertian Tunagrahita 

Hidayat (2008:8) menyatakan anak luar biasa adalah anak yang tingkat 

perkembangannya menyimpang dari tingkat perkembangan anak sebayanya baik 

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

itu sulit mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khasnya dalam 

sistem pendidikan yang konvensional. 

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1991 menyebutkan anak-anak dalam 

kelompok dibawah normal dan atau lebih lamban dari pada anak normal, baik 

perkembangan sosial maupun kecerdasannya disebut anak terbelakang mental : 

istilah resminya di Indonesia disebut anak tunagrahita, “tuna” berarti merugi dan 

“grahita” berarti pikiran. 

Definisi lain yang diterima secara luas dan menjadi rujukan utama ialah 

definisi yang dirumuskan oleh Grossman yang secara resmi digunakan AAMD 

(American Association of Mental Deficiency) yaitu ketunagrahitaan mengacu pada 
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fungsi intelektual umum yang secara nyata (signifikan) berada di bawah rata-rata 

(normal) bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri dan 

semua ini berlangsung pada masa perkembangan (Kirk & Gallagher dalam Amin, 

1995:16). 

Menurut Efendi (2005:110) anak tunagrahita adalah “anak yang 

mengalami taraf kecerdasan yang rendah sehingga untuk meniti tugas 

perkembangan ia sangat membutuhkan layanan pendidikan dan bimbingan secara 

khusus”. 

Tunagrahita menurut Japan League for Mentally Retarded (1992: p.22) 

dalam B3PTKSM (p. 20-22) sebagai berikut : fungsi intelektualnya lamban, yaitu 

IQ 70 kebawah berdasarkan tes inteligensi baku. Kekurangan dalam perilaku 

adaptif. Terjadi pada masa perkembangan, yaitu antara masa konsepsi hingga usia 

18 tahun. 

Kategori anak tunagrahita bermacam-macam yaitu, ada yang disertai 

dengan buta warna, disertai dengan kerdil badan, disertai dengan berkepala 

panjang, disertai dengan bau badan tertentu, tetapi ada pula yang tidak disertai 

apa-apa. Mereka semua mempunyai persamaan yaitu kurang cerdas dan terhambat 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan jika dibandingkan dengan teman 

sebayanya. 

2.1.3.2 Klasifikasi Tunagrahita 

Pengklasifikasian anak tunagrahita penting dilakukan karena anak 

tunagrahita memiliki perbedaan individual yang sangat bervariasi. Klasifikasi 

untuk anak tunagrahita bermacam-macam sesuai dengan disiplin ilmu maupun 

perubahan pandangan terhadap keberadaan anak tunagrahita. Pengklasifikasian 



23 

 

 

anak tunagrahita yang telah lama dikenal adalah debil untuk anak tunagrahita 

ringan, imbesil untuk anak tunagrahita sedang, dan idiot untuk anak tunagrahita 

berat dan sangat berat. Sedangkan klasifikasi yang dilakukan oleh pendidik 

Amerika adalah educable mentally retarded (mampu didik), trainable mentally 

retarded (mampu latih), dan totally / custodia dependent (mampu rawat). 

Klasifikasi tersebut sekarang telah jarang digunakan karena terlalu 

mempertimbangkan kemampuan akademik seseorang. 

Klasifikasi anak tunagrahita yang dikemukakan oleh AAMD (Hallahan 

dalam Wardani, dkk., 2002: 6.4) sebagai berikut: 

a) Mild Mental Retardation (Tunagrahita ringan) : IQnya 70-55 

b) ModerateMental Retardation (Tunagrahita sedang) : IQnya 55-40 

c) SevereMental Retardation (Tunagrahita berat) : IQnya 40-25 

d) ProfoundMental Retardation (sangat berat) : IQnya 25 ke bawah. 

Klasifikasi yang digunakan di Indonesia saat ini sesuai dengan PP 72 

Tahun 1991 adalah tunagrahita ringan Iqnya 50-70, tunagrahita sedang Iqnya 30-

50, tunagrahita berat dan sangat berat Iqnya kurang dari 30. 

Penggolongan Anak Tunagrahita untuk keperluan pembelajaran sebagai 

berikut : 

a) Educable, artinya anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan 

dalam akademik setara dengan anak reguler pada kelas 5 Sekolah dasar. 

b) Trainable, artinya anak mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, 

pertahanan diri, dan penyesuaian sosial sangat terbatas kemampuannya untuk 

mendapat pendidikan secara akademik. 
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c) Custodia, artinya dengan pemberian latihan yang terus menerus dan khusus, 

dapat melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan 

kemampuan yang bersifat komunikatif. 

Sedangkan secara klinis, Tunagrahita dapat digolongkan atas dasar tipe 

atau ciri-ciri jasmaniah sebagai berikut: 

a) Sindroma Down atau Sindroma Mongoloid merupakan kelainan genetik yang 

terjadi pada kromosom yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis 

yang cukup khas merupakan kelainan yang berdampak pada keterbelakangan 

pertumbuhan fisik dan mental. 

b) Hydrocephalus yaitu ukuran kepala besar dan berisi cairan. 

c) Microcephalus yaitu ukuran kepala terlalu kecil dan Makrocephalus yaitu 

ukuran kepala terlalu besar. 

Level 

Keterbelakangan 

IQ 

Stanford Binet Skala Weschler 

        Ringan 

Sedang 

Berat 

Sangat Berat 

          68-52                                 69-55 

          51-36                                 54-40 

          32-90                                  >19 

          39-25                                  >24 

 
Tabel 2.1 Klasifikasi Anak Tunagrahita berdasarkan Derajat Keterbelakangannya 

(Sumber : Blake, 1976). 

 

2.1.3.3 Karakteristik Tunagrahita 

2.1.3.3.1 Karakteristik Umum 

Depdiknas (2003) mengemukakan bahwa karakteristik anak tunagrahita 

yaitu penampilan fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai 

dengan usianya, perkembangan bicara/bahasanya terhambat, kurang perhatian 
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pada lingkungan, koordinasi gerakannya kurang dan sering mengeluarkan ludah 

tanpa sadar. 

James D Page yang dikutip oleh Suhaeri (Amin: 1995) menguraikan 

karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut: 

a) Kecerdasan. Kapasitas belajarnya sangat terbatas terutama untuk hal-hal yang 

abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo (rote-learning) 

bukan dengan pengertian. 

b) Sosial. Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan 

memimpin diri. Ketika masih kanak-kanak mereka harus dibantu terus 

menerus, disingkirkan dari bahaya, dan diawasi waktu bermain dengan anak 

lain. 

c) Fungsi-fungsi mental lain. Mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, 

pelupa dan sukar mengungkapkan kembali suatu ingatan. Mereka menghindari 

berpikir, kurang mampu membuat asosiasi dan sukar membuat kreasi baru. 

d) Dorongan dan emosi. Perkembangan dan dorongan emosi anak tunagrahita 

berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitaan masing-masing. 

Kehidupan emosinya lemah, mereka jarang menghayati perasaan bangga, 

tanggung jawab dan hak sosial. 

e) Organisme. Struktur dan fungsi organisme pada anak tunagrahita umumnya 

kurang dari anak normal. Dapat berjalan dan berbicara diusia yang lebih tua 

dari anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan di antaranya 

banyak yang mengalami cacat bicara. 
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2.1.3.3.2 Karakteristik Khusus 

Wardani, dkk (2002) mengemukakan karakteristik anak tunagrahita 

menurut tingkat ketunaannya sebagai berikut: 

a) Karakteristik Tunagrahita Ringan 

Meskipun tidak dapat menyamai anak normal yang seusia dengannya, 

mereka masih dapat belajar membaca, menulis dan berhitung sederhana. 

Kecerdasannya berkembang dengan kecepatan antara setengah dan tiga perempat 

kecepatan anak normal dan berhenti pada usia muda. Mereka dapat bergaul dan 

mempelajari pekerjaan yang hanya memerlukan semi skilled. Pada usia dewasa 

kecerdasannya mencapai tingkat usia anak normal 9 dan 12 tahun. 

b) 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 dilatih 

berkawan, mengikuti kegiatan dan menghargai hak milik orang lain. Sampai batas 

tertentu mereka selalu membutuhkan pengawasan, pemeliharaan dan bantuan 

orang lain. Setelah dewasa kecerdasan mereka tidak lebih dari anak normal usia 6 

tahun. 

c) 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 

memelihara diri sendiri dan tidak dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya. 

Mereka juga tidak dapat bicara, kalaupun bicara hanya mampu mengucapkan 
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kata-kata atau tanda sederhana saja. Kecerdasannya walaupun mencapai usia 

dewasa berkisar seperti anak normal usia paling tinggi 4 tahun. 

2.1.3.4 Perkembangan Fisik Anak Tunagrahita 

Fungsi-fungsi perkembangan anak tunagrahita itu ada yang tertinggal jauh 

oleh anak normal. Ada pula yang sama atau hampir menyamai anak normal. 

Diantara fungsi-fungsi yang menyamai atau hampir menyamai anak normal ialah 

fungsi perkembangan jasmani dan motorik. 

Perkembangan jasmani dan motorik anak tunagrahita tidak secepat 

perkembangan anak normal sebagaimana banyak ditulis orang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani anak terbelakang mental atau 

tunagrahita memiliki MA 2 tahun sampai dengan 12 tahun ada dalam kategori 

kurang sekali. Sedang anak normal pada umur yang sama dalam kategori kurang 

(Martasuta, 1984). Dengan demikian tingkat kesegaran jasmani anak tunagrahita 

setingkat lebih rendah dibandingkan dengan anak normal pada umur yang sama. 

Mempelajari bentuk-bentuk gerak fungsional merupakan dasar bagi semua 

keterampilan gerak yang lain. Keterampilan gerak fungsional memberikan dasar-

dasar keterampilan yang diperlukan untuk socio-leisure, daily living, dan 

vocational tasks, keterampilan gerak fundamental sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas hidup anak tunagrahita. Anak normal dapat belajar 

keterampilan gerak-gerak fundamental secara instingtif pada saat bermain, 

sementara anak tunagrahita perlu dilatih secara khusus. Karena itu penting bagi 

guru untuk memprogramkan latihan-latihan gerak fundamental dalam pendidikan 

anak tunagrahita. 
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2.1.3.5 Perkembangan Kognitif Anak Tunagrahita 

Para ahli psikologi perkembangan umumnya beranggapan bahwa jika anak 

tunagrahita dibandingkan dengan anak normal yang mempunyai MA yang sama 

secara teoretis akan memiliki tahap perkembangan kognitif yang sama (Zigler, 

1969). Pendapat ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa sebuah individu secara 

aktif mengkonstruksikan struktur internalnya melalui interaksi dengan 

lingkungan.  

Pendapat seperti itu tidak seluruhnya benar sebab ada beberapa penelitian 

yang membuktikan bahwa anak tunagrahita yang memiliki MA yang sama dengan 

anak normal tidak memiliki keterampilan kognitif yang sama. Anak normal tetap 

memiliki keterampilan kognitif yang lebih unggul daripada anak tunagrahita. 

Anak normal memiliki kaidah dan strategi dalam memecahkan masalah, 

sedangkan anak tunagrahita bersifat trial and error. 

Anak tunagrahita jauh ketinggalan oleh anak normal dalam hal kecepatan 

belajar (learning rate). Beberapa penelitian tentang pengaruh reaksi-reaksi afektif 

ternyata anak tunagrahita memberikan reaksi yang sama dengan anak normal, 

dimana anak yang berhasil mencapai sukses pada tugas berikutnya. Hal ini terjadi 

baik pada anak tunagrahita maupun anak normal. Kegagalan tersebut memiliki 

pengaruh yang berbeda-beda terhadap perkembangan sikap dan prestasi 

berikutnya. 

Berkenaan dengan memori, anak tunagrahita berbeda dengan anak normal 

pada short term memory. Anak tunagrahita tampaknya tidak berbeda dengan anak 

normal dalam long term memory, daya ingatnya sama dengan anak normal, akan 

tetapi bukti-bukti menunjukkan anak tunagrahita berbeda dengan anak normal 
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dalam hal mengingat yang segera (immediate memory). Fleksibilitas mental yang 

kurang pada anak tunagrahita mengakibatkan kesulitan pengorganisasian bahan 

yang akan dipelajari. Oleh karena itu sukar bagi anak tunagrahita untuk 

menangkap informasi yang kompleks. 

2.1.3.6 Emosi, Penyesuaian Sosial, dan Kepribadian Anak Tunagrahita. 

Perkembangan dorongan (drive) dan emosi berkaitan dengan derajat 

ketunagrahitaan seorang anak. Anak tunagrahita berat tidak dapat menunjukkan 

dorongan pemeliharaan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa menunjukkan rasa lapar 

atau haus dan tidak dapat menghindari bahaya. Pada anak tunagrahita sedang, 

dorongan berkembang lebih baik tetapi kehidupan emosinya terbatas pada emosi-

emosi yang sederhana. 

Pada anak tunagrahita ringan, kehidupan emosinya tidak jauh berbeda 

dengan anak normal, akan tetapi tidak sekaya anak normal. Anak tunagrahita 

dapat memperlihatkan kesedihan, tetapi sukar untuk menggambarkan suasana 

terharu. Mereka bisa mengekspresikan kegembiraan tetapi sulit mengungkapkan 

kekaguman. 

Penyesuaian diri merupakan proses psikologis yang terjadi ketika kita 

menghadapi berbagai situasi. Seperti anak normal, anak tunagrahita akan 

menghayati suatu emosi jika kebutuhannya terhalangi. Emosi-emosi yang positif 

adalah cinta, girang, dan simpatik. Emosi-emosi ini tampak pada anak tunagrahita 

yang masih muda terhadap peristiwa-peristiwa yang bersifat konkret. Emosi-

emosi yang negatif adalah perasaan takut, giris, marah, dan benci. Anak 

terbelakang yang masih muda akan merasa takut terhadap hal-hal yang berkenaan 

dengan hubungan sosial. 
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Dalam hubungan kesebayaan, seperti halnya anak kecil, anak tunagrahita 

menolak anak yang lain. Tetapi setelah bertambah umur mereka mengadakan 

kontak dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerjasama. Berbeda 

dengan anak normal, anak tunagrahita jarang diterima, sering ditolak oleh 

kelompok, serta jarang menyadari posisi diri dalam kelompok (Somantri, 2006) 

2.1.3.7 Dampak Ketunagrahitaan 

Dalam dampak ketunagrahitaan itu akan timbul reaksi yang sangat besar 

yaitu terutama reaksi orang tua, antara lain : 

1) Perasaan melindungi secara berlebihan 

2) Perasaan bersalah melahirkan anak berkelainan. 

3) Kehilangan kepercayaan akan mempunyai anak normal. 

4) Terkejut dan kehilangan kepercayaan diri, kemudian berkonsultasi untuk 

mendapatkan berita-berita yang lebih baik. 

5) Orang tua merasa berdosa. 

6) Mereka bingung dan malu, yang mengakibatkan orang tua kurang suka bergaul 

dengan tetangga dan lebih suka penyendiri. 

Dampak tunagrahita yang terjadi adapun saat-saat dalam bentuk kritis. Dampak 

itu bisa terjadi ketika : 

 1) Pertama kali mengetahui bahwa anaknya cacat. 

2) Memasuki usia sekolah. 

3) Meninggalkan sekolah. 

4) Orang tua bertambah tua sehingga tidak mampu lagi membimbing anaknya 

yang cacat (Somantri, 2006) 
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2.1.3.8 Strategi Pembelajaran Tunagrahita 

 Strategi pembelajaran anak tunagrahita yang belajar disekolah umum akan 

berbeda dengan strategi anak tunagrahita yang belajar disekolah biasa. Strategi 

yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita menurut Apriyanto 

(2013) antara lain; 

1) Strategi Pembelajaran yang di individualisasikan 

Dalam stategi pembelajaran yang di individualisasikan berada pada ruang 

lingkup program Bina Diri tidak dapat terlepas dari program pembelajaran yang 

lainnya pada satu satuan pendidikan, dalam pengertian pembelajaran Bina Diri 

dapat saling berkontribusi dengan pembelajaran yang lain, misalnya kebutuhan 

komunikasi sangat erat kaitannya dengan program pembelajaran Bahasa. 

Berikut ini dibahas materi Bina Diri yang harus dikuasai dan dimiliki anak 

tunagrahita sedang dan ringan, sehingga setiap anak dapat hidup wajar sesuai 

dengan fungsi-fungsi kemandirian. 

1. Kebutuhan Merawat Diri 

 Kebutuhan merawat diri identik dengan materi yang telah dilaksanakan 

pada kurikulum 1994, secara umum program merawat diri bagi anak tunagrahita 

sangat terkait langsung dengan aktivitas kehidupan sehari-hari anak tunagrahita. 

Materi kemampuan merawat diri meliputi: 

a) Kemampuan pemeliharaan tubuh seperti, mandi, gosok gigi, merawat rambut, 

kebersihan kuku. 

b) Memelihara kesehatan dan keselamatan diri seperti melindungi dari bahaya 

sekitar. 

c) Mengatasi luka yang berkaitan dengan kesehatan. 
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2. Kebutuhan Mengurus Diri 

Kebutuhan mengurus diri adalah kebutuhan anak tunagrahita untuk 

mengurus dirinya sendiri, baik yang bersifat rutin maupun insidentil, sebagai 

bentuk penampilan pribadi, diantaranya: 

a) Memelihara diri secara praktis. 

b) Mengurus kebutuhan yang bersifat pribadi, seperti makan,minum, menyuap, 

dan tata cara makan sesuai dengan norma dan kondisi, misalnya makan 

dirumah, rumah makan, atau dalam kegiatan resepsi. 

c) Berpakaian, yang meliputi mengenakan bermacam-macam pakaian sesuai 

dengan kebutuhan. 

d) Pergi ke WC. 

e) Berpatut diri. 

f) Merawat kesehatan diri. 

3. Kebutuhan Menolong Diri 

Kebutuhan menolong diri, diperlukan oleh anak tunagrahita untuk 

mengatasi berbagai masalah yang sangat mungkin dihadapi oleh anak dalam 

aktivitas kehidupannya sehari-hari, materi kemamppuan menolong diri sendiri 

meliputi: 

a) Memasak sederhana. 

b) Mencuci pakaian. 

c) Melakukan aktivitas rumah seperti menyapu, membersihkan lantai, dll. 

4. Kebutuhan Komunikasi 

Setiap orang untuk melakukan aktivitas senantiasa ditunjang dengan 

kemampuan komunikasi, begitu juga dengan anak tunagrahita. Komunikasi 
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merupakan sarana penting yang menunjang langsung pada aktivitas sehari-

harinya. Kebutuhan komunikasi pada anak tunagrahita meliputi: 

a) Komunikasi ekspresif, seperti menjawab pertanyaan tentang identitas diri 

sendiri dan keluarga. 

b) Komunikasi reseftif, seperti mampu memahami apa yang disampaikan oleh 

teman atau orang lain, mau mendengarkan percakapan orang lain, memahami 

simbol-simbol yang ada di lingkungan sekitar seperti tanda kamar kecil untuk 

pria dan wanita, tulisan sederhana ditempat umum. 

5. Kebutuhan Sosialisasi atau Adaptasi 

 Kebutuhan sosialisasi atau adaptasi dibutuhkan untuk menunjang sebagai 

aktivitas dalam kehidupan seperti: 

a) Ketrampilan bermain. 

b) Ketrampilan berinteraksi. 

c) Berpartisipasi dalam kelompok. 

d) Bersikap ramah dalam bergaul. 

e) Mampu menghargai orang lain (teman, anggota keluarga, orang tua). 

f) Memiliki tanggung jawab pada diri sendiri. 

g) Mampu berekspresi dan mengendalikan emosi. 

6. Kebutuhan Keterampilan Hidup  

 Kebutuhan ketrampilan hidup yang dibutuhkan anak tunagrahita sangat 

luas, pada kebutuhan Bina Diri meliputi keterampilan berbelanja, menggunakan 

uang, berbelanja di toko atau pasar, cara mengatur pembelanjaan. Disamping 

keterampilan praktis, keterampilan hidup juga harus ditunjang dengan 
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keterampilan vokasianal, seperti kebiasaan bekerja, perilaku sosial dalam bekerja, 

menjaga keselamatan kerja, mampu menempatka diri dalam lingkungan kerja. 

7. Kebutuhan Mengisi Waktu Luang 

 Kemampuan mengisi waktu luang dibutuhkan pada anak tunagrahita untuk 

terus melakukan aktivitas sehingga kemampuan dapat terus berkembang karena 

diisi dengan kegiatan positif. Kegiatan mengisi waktu luang pada anak tunagrahita 

dapat dilakukan melalui media atau kegiatan olahraga, kesenian, keterampilan 

sederhana seperti memelihara ternah atau tanaman.  

2) Strategi Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan/ tim kecil, yaitu antara empat atau enam 

orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras 

atau suku yang berbeda. Strategi pembelajaran kooperatif bisa digunakan 

manakala: 

a) Guru menekankan pentingnya usaha kolektif, disamping usaha individu dalam 

belajar. 

b) Jika guru menghendaki seluruh siswa intuk memperoleh keberhasilan dalam 

belajar. 

c) Jika guru ingin menanamkan bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya. 

d) Jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa 

seebagai bagian dari isi kurikulum. 

e) Jika guru menghendaki meningkatnya motivasi siswa dan menambah tingkat 

partisipasi mereka. 
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f) Jika guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah dan menemukan berbagai solusi pemecahan. 

3.) Strategi Motivasi 

  Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki 

gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, 

dan memberikan reward kepada siswa yang berbakat. 

4) Strategi Belajar dan Tingkah Laku 

  Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi 

pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan lingkungan, serta interaksi 

banyak arah. 

5) Strategi Kognitif 

  Sesuatu yang dipelajari siswa tergantung pada apa yang diketahui dari 

masing-masing siswa dan bagaimana informasi baru diproses. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Agung Satria Wardana dalam skripsinya dengan judul “ Tingkat Pengetahuan 

Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Penjas Adaptif di Sekolah Inklusi Se-

Kecamatan Sentolo dan Pengasih Kulon Progo” pada tahun 2015, akan tetapi 

penelitian lebih fokus dalam pendidikan inklusi yang ada di sekolah. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan guru pendidikan jasmani 

terhadap materi pendidikan jasmani adaptif di sekolah inklusi se-kecamatan 
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Sentolo dan Pengasih. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan 

guru pendidikan jasmani terhadap materi pendidikan jasmani adaptif di sekolah 

inklusi, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah 

pada penelitian ini lebih fokus pada keterlaksanaan program pendidikan 

jasmani adaptif bagi anak tunagrahita di SDN Tlekung 1 Kota Batu. 

2. Rendra Dwi Fitriawan dan Abdul Rachman Syam Tuasikal dalam jurnalnya 

yang berjudul “Studi Tentang Kemampuan Penyesuaian Diri Siswa 

Tunagrahita dalam Mengikuti Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Adaptif ( Studi pada Siswa Tunagrahita di SDLB Negeri Seduri, Mojosari-

Mojokerto)” pada tahun 2013, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan penyesuaian diri siswa tunagrahita dalam mengikuti proses 

pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di sekolah. Hasil penelitian dan 

analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran penjas 

adaptif pada anak tunagrahita di SDLB menggunakan metode ceramah, 

demonstrasi, dan penugasan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah tempat pelaksanaan pada penelitian sebelumnya dilakukan 

di SDLB, sedangkan penelitian ini dilakukan di SDN inklusi dan penelitian ini 

untuk mengetahui keterlaksanaan program pendidikan jasmani adaptif bagi 

anak tunagrahita. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Keterlaksanaan Program Pendidikan Jasmani Adaptif 

bagi Anak Tunagrahita. 

UU No.20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 

(1.b) : setiap peserta didik pada setiap 

satuan pendidikan berhak 

mendapatkan pelayanan pendidikan 

sesuai bakat, minat, dan 

kemampuannya. 

Permen Diknas RI No.70/2009 : 

pembelajaran pada pendidikan 

inklusif mempertimbangkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik 

belajar peserta didik. 

Kondisi saat ini masih banyak 

sekolah yang melakukan layanan 

pembelajaran dengan tidak 

mempertimbangkan aspek 

keberagaman peserta didik. Peserta 

didik harus mengikuti program 

sekolah atau kurikulum yang sudah 

disusun oleh sekolah. 

1. Program yang dicanangkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. 

2. Proses pembelajaran penjas adaptif bagi anak tunagrahita 

Pendekatan : Kualitatif 

(penelitian yang tidak 

disajikan  dalam bentuk 

angka, melainkan 

dalam bentuk paparan 

data dan kalimat). Dan 

jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. 

 

Pengumpulan Data : 

Observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

Sumber data: Guru 

penjas adaptif di SDN 

Tlekung 1 Kota Batu. 

Analisis Data: 

Menggunakan model 

Miles dan Huberman 

(pengumpulan data, 

reduksi data, 

penyajian data, dan 

verifikasi data). 

1. Deskripsi program yang dicanangkan dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani adaptif. 

2. Deskripsi proses pembelajaran penjas adaptif bagi anak tunagrahita. 

3. Untuk mengetahui keterlaksanaan program pendidikan jasmani adaptif bagi 

anak tunagrahita. 


